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Αθήνα, σήµερα στις 26 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10.15’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 25-2-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΠΓ’ συνεδριάσεώς του, της Δευτέρας
25 Φεβρουαρίου 2019, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο: α)
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51Α’/104-1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106Α’/24-6-1987),
όπως ισχύουν και β) της πρότασης του Προέδρου της Βουλής
«Οργανισµός του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία», καθώς και την έγκριση του «Κανονισµού
Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 Κανονισµός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.)
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο
δηµοσίων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 25 Φεβρουαρίου 2019 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας κάνω µία ενηµέρωση.
Μέτρησα τον χρόνο οµιλίας των εισηγητών, των αγορητών, των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και των Υπουργών, µε µία σχετική άνεση, γιατί είναι πολλά τα άρθρα, και είναι τέσσερις ώρες.
Οι συγκεκριµένοι, λοιπόν, λογικά γύρω στις 14.00’ µε 14.30’ τελειώνουν. Ανάλογα µε το πόσοι συνάδελφοι θα εγγραφούν -δεν
βλέπω πάντως να εγγράφονται πολλοί, στην επιτροπή µίλησαν
δύο συνάδελφοι- θα δούµε αν τελειώνουµε σήµερα σε µία λογική
ώρα ή θα πάµε, όπως είπαµε και εχθές, και για ένα τρίωρο αύριο
το πρωί. Όταν κλείσει ο κατάλογος, µετά την κάθοδο από το
Βήµα του κ. Αθανασίου, τα ξαναλέµε. Ας ξεκινήσουµε για να µην
χάνουµε χρόνο.

Να ανοίξει παρακαλώ σύστηµα για την εγγραφή των συναδέλφων. Μέχρι στιγµής τροπολογίες δεν έχουµε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Έχουµε δύο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχουν ενσωµατωθεί.
Εννοώ ότι δεν έχουµε καινούριες, κύριε Αθανασίου. Μέχρι να τελειώσουµε δεν ξέρω τι θα γίνει.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτρης Δηµητριάδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς και την εναρµόνιση του νοµοθετικού
µας πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 55/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λοιπές διατάξεις είναι το αντικείµενο
της σηµερινής συζήτησης στην Ολοµέλεια.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι ένας ακόµη κρίκος σε µια
αλυσίδα πρωτοβουλιών που έχει πάρει η Κυβέρνησή µας, που
αφορά εν συνόλω το εταιρικό δίκαιο, την επιχειρηµατικότητα και
την επιχειρηµατική δραστηριότητα στη χώρα µας. Είναι ένα
ακόµη παράδειγµα -σηµαντικό πιστεύουµε- των κυβερνητικών
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος και τον
εκσυγχρονισµό του επιχειρηµατικού µας πλαισίου. Έγινε µια ικανοποιητική και σε βάθος συζήτηση και για τις δύο πλευρές του
νοµοσχεδίου, αλλά κυρίως για το ζήτηµα των µετασχηµατισµών.
Αυτό που κατ’ αρχάς οφείλω να παρατηρήσω για το νοµοσχέδιο είναι ότι προέκυψε από µία διαδικασία των επιτροπών και από
µια διαδικασία συζήτησης µε φορείς και υπάρχει µια σε βάθος
θετική προσέγγιση του νοµοσχεδίου, κάτι το οποίο οµολογήθηκε
και κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων.
Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά αυτό το νοµοσχέδιο οι παραγωγικοί φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι όχι µόνο αποδέχονται σε
γενικές γραµµές τη θετικότητα της παρέµβασης αυτής, αλλά
ταυτόχρονα αναγνωρίζουν και τη δική τους συµµετοχή και συµβολή σε αυτήν ακριβώς τη νοµοθετική προσπάθεια. Ως εκ τούτου, µπορούµε ήδη να λέµε, µε ασφάλεια µάλλον, ότι έχουµε ένα
παράδειγµα µιας προτεινόµενης νοµοθέτησης, γιατί η διαδικασία
της διαβούλευσης, που προηγήθηκε, ενσωµάτωσε σε αυτήν την
πρωτοβουλία τις περισσότερες κατά το δυνατόν παρατηρήσεις
της αγοράς και του επιχειρηµατικού κόσµου.
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις εντάσσονται στη στρατηγική αναµόρφωσης και προσαρµογής του εταιρικού δικαίου της χώρας
µας προς το ευρωπαϊκό, το οποίο βαίνει συνεχώς ενοποιούµενο.
Έχει προηγηθεί η ριζική αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου σύστασης εταιρειών, µε θεαµατικά αποτελέσµατα αναφορικά µε
τον χρόνο και το κόστος ίδρυσης µιας επιχείρησης. Έχει προηγηθεί, επίσης, ως νοµοθετική πρωτοβουλία η τροποποίηση του
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νόµου περί των ΕΠΕ. Μετά από εκατό χρόνια άλλαξε ο νόµος
προς το θετικότερο για τις ανώνυµες εταιρείες. Εκκρεµεί -είναι
στις επόµενες νοµοθετικές πρωτοβουλίες- βέβαια ο νόµος για
το Γενικό Εµπορικό Μητρώο και για τη εποπτεία των εταιρειών
που θα έρθει πολύ σύντοµα στο Κοινοβούλιο.
Στο πεδίο του τελικού δικαίου εφαρµόζεται ένας ολοκληρωµένος προγραµµατισµός δράσεων, ο οποίος εντάσσεται σε µία
ευρύτατη αναπτυξιακή στρατηγική, σε αντίθεση πάντα µε το
πρόσφατο παρελθόν, όπου σηµαντικές µεταρρυθµίσεις αφυδατώθηκαν, ακριβώς γιατί υλοποιήθηκαν µε αστοχία και αποσπασµατικότητα. Πρωταρχικός στόχος, λοιπόν, αυτής της στρατηγικής µας είναι η µείωση των ιδιωτικών βαρών που επωµίζονται οι
επιχειρήσεις και ιδίως οι µικρές. Το κόστος συµµόρφωσης προς
διατάξεις νόµων είναι βασική πηγή τέτοιων βαρών. Εποµένως, η
απλοποίηση των διαδικασιών ενισχύει και την παραγωγικότητα,
αλλά και την ανταγωνιστικότητα, µιας και συνήθως θα απαλλαγούν από βάρη ως προς τις συναλλαγές µε τις δηµόσιες αρχές,
αλλά και θα επιτύχουν οικονοµίες κλίµακος µε ευελιξία, αλλά και
πληρότητα.
Αυτό το νοµοσχέδιο πιστεύουµε πως θα συµβάλει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα θέλαµε, λοιπόν, το κράτος
να παρεµβαίνει, ώστε να επιτελούνται δύο βασικές λειτουργίες:
µια αναδιανεµητική και µια ρυθµιστική. Η συνεχής υποτίµηση από
τις προηγούµενες νεοφιλελεύθερης κοπής κυβερνήσεις της ρυθµιστικής και αναδιανεµητικής λειτουργίας του κράτους ήταν τελικά η πόρτα που µας οδήγησε στα µνηµόνια. Προφανώς η δική
µας αντίληψη διαφέρει ριζικά. Ταυτόχρονα, επανεξετάζουµε µε
κριτική διάθεση όλο το προηγούµενο ρυθµιστικό πλέγµα που διαµορφώθηκε τα προηγούµενα χρόνια. Στρατηγικός µας στόχος
είναι οι ρυθµιστικές λειτουργίες του κράτους να υπηρετούν αποτελεσµατικά το δηµόσιο συµφέρον, την προστασία του περιβάλλοντος ειδικά των εργαζοµένων, τις ανάγκες των µικρών, αλλά
και των µεγάλων επιχειρήσεων. Όπου, όµως, ο ρυθµιστικός
ρόλος του κράτους αποκρούει άλλες σκοπιµότητες ή αστοχίες,
προχωράµε µε αποφασιστικότητα και µε συγκεκριµένες τοµές
για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στη χώρα
µας. Υπηρετούµε, λοιπόν, αυτήν ακριβώς την αντίληψη µε αυτή
την πρωτοβουλία.
Μέχρι σήµερα δεν υφίστατο ένα ενιαίο λειτουργικό και σταθερό πλαίσιο. Με το παρόν επιδιώκεται η αναµόρφωση του δικαίου των εταιρικών µετασχηµατισµών και η συστηµατικοποίησή
του για πρώτη φορά σε ένα νοµοθετικό κείµενο, ενώ τα οφέλη
του είναι πολλαπλάσια. Το δίκαιο των εταιρικών µετασχηµατισµών προσφέρει στους ενδιαφερόµενους τα απαραίτητα νοµικά
εργαλεία για την αποτελεσµατική πραγµάτωση των στόχων τους.
Διασφαλίζει την απρόσκοπτη και οµαλή συνέχιση της νοµικής
προσωπικότητας και της εταιρικής επιχείρησης στον µετασχηµατιζόµενο φορέα, χωρίς κίνδυνο υποβάθµισης της ενότητας και
της ακεραιότητας των επιµέρους στοιχείων που τη συγκροτούν.
Εγγυάται την προστασία των συµφερόντων των εργαζοµένων,
των πιστωτών και των εταίρων του µετασχηµατιζόµενου φορέα
και τελικά ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και την ασφάλεια των
συναλλαγών στον απαραίτητο βαθµό.
Οι βασικές κατηγορίες µετασχηµατισµού είναι τρεις: συγχωνεύσεις, διασπάσεις, µετατροπές. Στην ισχύουσα µέχρι σήµερα
νοµοθεσία προβλέπονταν µόνο συγκεκριµένης µορφής µετασχηµατισµοί για συγχωνεύσεις και κατηγορίες επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα να τίθεται εύλογα και εν αµφιβόλω το επιτρεπτό των µη
προβλεπόµενων ανασχηµατισµών και να δηµιουργούνται ασάφειες σε έναν τοµέα όπου η ασφάλεια δικαίου θα έπρεπε να είναι
το πρώτο ζητούµενο. Ταυτόχρονα, προκύπτει από την παρατήρηση όσον αφορά το παρελθόν ότι αγνοείται µεγάλος αριθµός
δυνατών µετασχηµατισµών, θάλπεται το ανεπιθύµητο φαινόµενο
των καλούµενων καταχρηστικών µετασχηµατισµών. Πρόκειται
για διαδικασίες, οι οποίες σε σύγκριση µε τους ρητά προβλεπόµενους στο νόµο µετασχηµατισµούς πλέον δεν είναι απλές και
είναι ασφαλείς.
Τα βασικά προβλήµατα της νοµοθετικής πολιτικής είναι η διευκόλυνση ή µη των µετασχηµατισµών µε τα χαρακτηριστικά της
καθολικής διαδοχής και τη συνέχιση της δυναµικής της προσωπικότητας, η αντιµετώπιση των διαδικασιών του µετασχηµατι-
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σµού µε ενιαίο τρόπο, η εξισορρόπηση των συµφερόντων των
µετόχων ή εταίρων της µειοψηφίας και των πιστωτών των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών, η διευκόλυνση επίσης των εταιρικών
µετασχηµατισµών, η δραστική επέκταση του φάσµατος των επιτρεπόµενων µετασχηµατισµών σε όλες τις εµπορικές εταιρείες
που εµπίπτουν στο υποκειµενικό πεδίο εφαρµογής του προτεινόµενου νοµοσχεδίου. Επίσης, επιτρέπεται ανασχηµατισµός µε
τη συµµετοχή δύο ή περισσότερων εταιρειών διαφορετικού
τύπου. Ο κανόνας εδώ οφείλει να είναι απλός και να λέει ότι όλοι
µπορούν να συγχωνευθούν µε όλους, όλοι µπορούν να απορροφήσουν όλους, όλοι µπορούν να διασπαστούν σε όλους, όλοι
µπορούν να επωφεληθούν από όλους, όλοι µπορούν να µετατραπούν σε όλους.
Η συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας από νέο
φορέα διευκολύνει και τη σύλληψη της µεσαίας ύλης, αλλά και
τα διαδικαστικά ζητήµατα. Στις περιπτώσεις της συγχώνευσης
και της διάσπασης η συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας επιτυγχάνεται νοµικά ιδίως µέσω του θεσµού της καθολικής διαδοχής, ενώ στην περίπτωση µετατροπής απουσιάζει κάθε
στοιχείο διαδοχής, καθώς ο µετατρεπόµενος φορέας συνεχίζει
υπό το νέο νοµικό καθεστώς. Εξισορρόπηση συµφερόντων, θεµελιώδεις και αναγνωρισµένες δικλείδες προστασίας, τις οποίες
γνωρίζει το δίκαιό µας από τις ήδη ρυθµιζόµενες σήµερα µορφές
µετασχηµατισµών, επεκτείνονται σε ολόκληρο το φάσµα των
νοητών µετασχηµατισµών.
Περιορισµός των καταχρηστικών µετασχηµατισµών και ανάµειξη της φορολογικής νοµοθεσίας. Μειώνονται τα κίνητρα προσαρµογής σε καταχρηστικούς µετασχηµατισµούς, δεν χρειάζεται
η αντιστάθµιση της απουσίας του προνοµίου της καθολικής διαδοχής µε φορολογικές διευκολύνσεις και κίνητρα. Οι κύριες προβλέψεις αφορούν τη διαδικασία για την προστασία των µετόχων,
την προστασία των πιστωτών, την ευθύνη των διαχειριστών και
µελών του ΔΣ και την ακυρότητα.
Ειδικότερα στο πρώτο µέρος του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου
έχουµε το πεδίο εφαρµογής. Στο δεύτερο µέρος έχουµε τις συγχωνεύσεις για τους εταιρικούς νόµους 2190/2012 και 3190/2012.
Προβλέπεται η συγχώνευση µεταξύ των εταιρειών της ίδιας νοµικής µορφής, δηλαδή µόνο σε Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ. Επιπλέον, στο
νοµοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα συγχωνεύσεων όλων των
µορφών εταιρειών σε όλες τις νοµικές µορφές.
Στο τρίτο µέρος είναι η διάσπαση. Η διάσπαση εταιρείας σήµερα προβλεπόταν µόνο για ανώνυµες εταιρείες. Το νοµοσχέδιο
εξειδικεύει τη διαδικασία ανάλογα µε τη νοµική µορφή κάθε εταιρείας, καθώς κάθε εταιρικός τύπος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Επίσης, για πρώτη φορά –έχει σηµασία να το πούµε αυτόεισάγεται η διαδικασία της µερικής διάσπασης, κάτι που είναι
πάγιο αίτηµα του επιχειρηµατικού κόσµου.
Στο τέταρτο µέρος έχουµε τις µετατροπές των εταιρειών. Στο
εταιρικό µας δίκαιο µέχρι στιγµής δεν προβλέπεται η µετατροπή
προσωπικής εταιρείας ΟΕ και ΕΕ σε ανώνυµη. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται σήµερα µόνο µέσω αναλογικής εφαρµογής των
διατάξεων του νόµου 2190, καθώς οι µετατροπές ρυθµίζονται
µόνο από τους φορολογικούς αναπτυξιακούς νόµους.
Στο πέµπτο µέρος είναι οι τελικές και µεταβατικές διατάξεις.
Κάτι το οποίο προέκυψε από τη διαδικασία επίσης και οφείλω
να το πω είναι ότι διαπιστώθηκε µια ανάγκη να δεσµευθούµε, µε
αφορµή τις µετατροπές και τους µετασχηµατισµούς, στο ποια
είναι τα φορολογικά κίνητρα. Όσον αφορά, λοιπόν, τα φορολογικά κίνητρα, επειδή ακριβώς είναι η ύλη και άλλου Υπουργείου,
του Υπουργείου Οικονοµικών, έχουµε δεσµευθεί ότι θα συµβάλουµε και εµείς από τη µεριά µας, ώστε να έχουµε το συντοµότερο δυνατόν ρυθµίσεις για τα φορολογικά κίνητρα όσον αφορά
τους µετασχηµατισµούς των εταιρειών.
Το δεύτερο µέρος του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου αφορά την
ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 55/2014 για την έκδοση
ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων.
Με την οδηγία, λοιπόν, θεσπίζεται ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο
για την ηλεκτρονική τιµολόγηση στο πλαίσιο πάντα των δηµοσίων συµβάσεων, το οποίο µάλιστα έχει ήδη ενταχθεί στο εθνικό
σύστηµα τυποποίησης. Επίσης, όταν λέµε ηλεκτρονικό τιµολόγιο
εννοούµε µόνο τα µηχαναγνώσιµα τιµολόγια, τα οποία µπορούν
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να γίνουν αντικείµενο αυτόµατης και ψηφιακής επεξεργασίας
από τον λήπτη. Στόχος της ηλεκτρονικής τιµολόγησης είναι η δηµιουργία, η αποστολή και η µετάδοση, αλλά ταυτόχρονα και η
παραλαβή και επεξεργασία του τιµολογίου, ώστε να είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένες οι διαδικασίες. Η ηλεκτρονική τιµολόγηση στη χώρα µας εφαρµόζεται ήδη από το 2015.
Αυτό που αλλάζει µε την ενσωµάτωση της οδηγίας είναι ότι
για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για
την ηλεκτρονική τιµολόγηση, γεγονός που θα σηµάνει και την
επίτευξη της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων τιµολόγησης
στην ενιαία αγορά και την εναρµόνιση των διαδικασιών ηλεκτρονικής σύναψης των συµβάσεων. Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής
τιµολόγησης συνιστά ένα εργαλείο για ψηφιοποίηση και για τον
εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης συνολικότερα. Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης στο πλαίσιο των δηµοσίων
συµβάσεων συµβάλλει στην αυτοµατοποίηση και άλλων διαδικασιών µετά την ανάθεση µε δευτερογενή αποτελέσµατα, όπως
ηλεκτρονικές παραγγελίες, ηλεκτρονικές πληρωµές και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, µε στόχο την ηλεκτρονικοποίηση από την
αρχή ως ένα µέρος των διαδικασιών. Επιτυγχάνεται ο περιορισµός του ιδιωτικού φόρου, η ενίσχυση της δυνατότητας λογιστικού ελέγχου και η αύξηση της διαφάνειας.
Τέλος, να σηµειωθεί ότι οι ΚΥΑ που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του συγκεκριµένου προς ψήφιση νόµου τυγχάνουν ήδη
της επεξεργασίας από τα αρµόδια όργανα, στα οποία έχουν κληθεί να συµµετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα συναρµόδια Υπουργεία και θα είναι έτοιµες στο επόµενο διάστηµα, δηλαδή µέχρι
τις αρχές Μαΐου, για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές. Η δέσµευση που προκύπτει από την κύρωση είναι ότι µέχρι τον Μάιο
του 2020 θα πρέπει να αφορά και τις µη κεντρικές κυβερνητικές
αρχές.
Επίσης –και οφείλω να το παρατηρήσω- από τη συζήτηση στις
επιτροπές προέκυψε ένα ζήτηµα όσον αφορά το κόστος του λογισµικού για την ηλεκτρονική τιµολόγηση, κάτι το οποίο δεσµευθήκαµε ότι θα το δούµε. Θα δούµε αν υπάρχουν δυνατότητες για
το πώς µπορεί αυτή η κατάσταση να εξυπηρετηθεί. Αυτό είναι το
πρώτο ζητούµενο, να δύνανται, δηλαδή να παραλαµβάνουν και
να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιµολόγια που είναι σύµφωνα µε
το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων. Και
από το επόµενο έτος θα πρέπει να είναι -σε έναν χρόνο, δηλαδή
τον Μάιο, όπως σας είπα- για το σύνολο των αρχών και φορέων,
δηλαδή µη κεντρικών κυβερνητικών.
Αυτά, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τα δύο
µέρη του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, το οποίο αφορά τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Η προσπάθειά µας να εµπεδωθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης,
ένας εκσυγχρονισµός και µία προσπάθεια θεσµοθέτησης κανόνων δικαίου και διαφάνειας στο σύνολο της αγοράς, στο σύνολο
της επιχειρηµατικότητας, ώστε να αποµακρυνθούµε από τα φαινόµενα του παρελθόντος είναι το ζητούµενο και είναι για µας
πάρα πολύ σηµαντικό.
Έχει σηµασία να αναγνωρίσουµε τις κύριες αιτίες που οδήγησαν στην προηγούµενη κρίση, όπου είµαστε πλέον στην αρχή
της αναίρεσής της. Σηµαντικός λόγος, σηµαντική παράµετρος,
ήταν η πελατειακότητα στις σχέσεις, η κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα, η µη διαφάνεια και οι µη κοινοί κανόνες για όλους.
Δεν υπήρχε, δηλαδή, ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τον γνήσιο
ανταγωνισµό.
Έχουµε πάρει µία σειρά πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό το ζήτηµα. Πιστεύουµε –και είµαστε σίγουροι- πως είναι σε θετική κατεύθυνση. Το αποδεικνύουν εξάλλου οι τοποθετήσεις όλων των
κοινωνικών και παραγωγικών φορέων γι’ αυτά τα συγκεκριµένα
νοµοσχέδια που αφορούν την επιχειρηµατικότητα. Όλοι, όχι
µόνο αποδέχονται τη θετική κατεύθυνση, αλλά αναγνωρίζουν και
τη συµµετοχή τους και την ικανοποίηση διαρκών και παγίων αιτηµάτων του επιχειρηµατικού κόσµου στη νοµοθέτηση για το
εταιρικό δίκαιο.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που πιστεύουµε είναι ότι στη νέα
εποχή που έχουµε, στη νέα εποχή ανάπτυξης -που πιστεύουµε
ότι εµπεδώνουµε και θεµελιώνουµε µε σηµαντικές δυνατότητες
γι’ αυτή την προοπτική- έχει σηµασία οι κανόνες διαφάνειας και
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ισονοµίας να είναι συγκεκριµένοι, να είναι έντονοι, να είναι δυνατοί προς όλους, γιατί στη νέα εποχή που έρχεται δεν θέλουµε να
επαναληφθούν οι παθογένειες του παρελθόντος. Επιµένουµε σε
αυτήν µας την άποψη. Βάζουµε σηµαντικές παραµέτρους σε
αυτή την κατεύθυνση.
Είµαστε σίγουροι για την επιτυχία που θα έχουµε στη νέα
εποχή όσον αφορά την ανάπτυξη. Μία ανάπτυξη για όλους, για
την επιχειρηµατικότητα, για τους εργαζόµενους, για τη χώρα, µε
λίγα λόγια για µία δίκαιη ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε µε τον εισηγητή από τη Νέα Δηµοκρατία, τον συνάδελφο κ. Χαράλαµπο
Αθανασίου.
Ορίστε, κύριε Αθανασίου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µπω στην εισήγησή µου,
θα ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση και ταυτόχρονα να δώσω µία
απάντηση στον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος στην τριτολογία
του στη συνεδρίαση για την αναθεώρηση του Συντάγµατος -και
την ώρα που είχα αποχωρήσει από τη Βουλή για να πάω σε µία
άλλη κοµµατική συγκέντρωση- επιχείρησε να ταυτίσει τη δική
µου ενασχόληση µε την πολιτική µε αυτήν της κ. Θάνου.
Απέκρυψε, όµως, ο κύριος Πρωθυπουργός ότι εγώ δεν συνταξιοδοτήθηκα. Εγώ παραιτήθηκα πολύ πριν συνταξιοδοτηθώ.
Ετέθη η εκλογή µου υπό την κρίση του ελληνικού λαού και εξελέγην Βουλευτής. Στη συνέχεια υπουργοποιήθηκα. Δεν ήταν το
ίδιο πράγµα, διότι η κ. Θάνου συνταξιοδοτήθηκε και από Πρόεδρος του Αρείου Πάγου καταδέχτηκε να γίνει µετακλητή υπάλληλος στο πρωθυπουργικό γραφείο.
Εξάλλου µία παρόµοια περίπτωση µε τη δική µου ήταν και
αυτή του κ. Νικολούδη. Ο κ. Τσίπρας -και πολύ σωστά- επέλεξε
έναν εξαιρετικό εισαγγελικό λειτουργό, που τίµησε τον δικαστικό
κλάδο µε το ήθος και την επιστηµοσύνη του, τον κ. Τάκη Νικολούδη. Και αυτός δεν συνταξιοδοτήθηκε, αλλά παραιτήθηκε αν
και δεν είχε εκλεγεί Βουλευτής.
Και έπειτα διερωτώµαι: Είναι κακό ένας λειτουργός µιας λειτουργίας του κράτους κάποια στιγµή να υπηρετήσει µια άλλη λειτουργία του κράτους, µεταφέροντας τη γνώση και την εµπειρία
του; Και έχουµε πάρα πολλά παραδείγµατα τέτοια. Αναφέροµαι
στον Ντεγιάννη, τον Ρώτη, τον Κουβελάκη, τον Αθανασόπουλο
και υπάρχουν ένα σωρό άλλοι.
Γιατί ειπώθηκαν όλα αυτά; Διότι, ενώ πάντοτε και ο ΣΥΡΙΖΑ και
ο κύριος Πρωθυπουργός όταν ήταν αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης -και τον επισκέφθηκα ως Πρόεδρος της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων- είχε την άποψη ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 90 παράγραφος 5 για να αποκοπεί ο οµφάλιος
λώρος δικαιοσύνης και εκτελεστικής εξουσίας όσον αφορά την
επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, δεν το έκανε.
Υπάρχουν πάρα πολλά δηµοσιεύµατα και στην «ΑΥΓΗ».
Γιατί; Διότι το καλοκαίρι έχουµε µεγάλες µεταβολές πάλι. Αλλάζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, οι αντιπρόεδροι ανωτάτων
δικαστηρίων, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και αν φέρνατε
αυτή τη ρύθµιση, δεν θα µπορούσατε να κάνετε τις «βουτιές» του
παρελθόντος όπου είχαν παραλειφθεί σαράντα επτά άξιοι δικαστικοί λειτουργοί.
Καταθέτω για τα Πρακτικά αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στις 13-02-2019.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν απόσπασµα πρακτικού, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και τώρα επί του νοµοσχεδίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το παρόν νοµοσχέδιο είναι το αποτέλεσµα συρραφής δύο άλλων
νοµοσχεδίων, τα οποία δηµιουργήθηκαν ξεχωριστά το ένα από
το άλλο.
Εποµένως, πριν µπούµε στην κατ’ ουσίαν εξέτασή του, θέλω
να πω ότι η Κυβέρνηση είναι έκθετη γι’ αυτό, διότι δεν εξήγησε
γιατί οι δύο νοµοθετικές πρωτοβουλίες του ίδιου Υπουργείου -οι
οποίες αφορούν τελείως διαφορετικά θέµατα και τα οποία συντάχθηκαν και δόθηκαν για διαβούλευση ξεχωριστά- έπρεπε εν-
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τέλει να συγχωνευθούν σε ένα ενιαίο νοµοσχέδιο και µάλιστα µε
τόσο βιαστικές διαδικασίες.
Επί του βασικού θέµατος του νοµοσχεδίου, επισηµαίνουµε ότι
η Νέα Δηµοκρατία δεν αντιµετωπίζει αρνητικά την εν λόγω νοµοθετική πρωτοβουλία για την συστηµατοποίηση του δικαίου των
εταιρικών µετασχηµατισµών. Είναι σαφές ότι συντασσόµεθα
υπέρ ενός ενιαίου νοµοθετήµατος, που θα αντιµετωπίζει µε
στρατηγικό και ολιστικό τρόπο τα ζητήµατα συγχωνεύσεων, διασπάσεων και µετατροπών εταιρικών σχηµατισµών, αντί αυτές οι
διατάξεις να είναι διάσπαρτες σε διάφορα νοµοθετήµατα.
Και είναι στάση ευθύνης η Νέα Δηµοκρατία να στηρίζει όποια
πρωτοβουλία είτε σε νοµοθετικό εδώ είτε σε διοικητικό επίπεδο,
-απ’ όπου κι αν προέρχεται- που θα συµβάλλει στην ανάπτυξη
της χώρας.
Με βάση τα παραπάνω πιστεύουµε πως το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και πρωτοβουλίες, που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως η εισαγωγή στο δικαιικό µας σύστηµα των εννοιών της
µερικής διάσπασης του άρθρου 56, της απόσχισης του άρθρου
57.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αθανασίου,
συγγνώµη, να κάνω µια ανακοίνωση για µερικά δευτερόλεπτα,
για να φύγουν τα παιδιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µαθήτριες και µαθητές και δύο
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 59ο Δηµοτικό Σχολείο της Αθήνας.
Καλώς ήρθατε στη Βουλή!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ευχαριστώ, κύριε Αθανασίου. Συνεχίστε παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Θεωρούµε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το νοµοσχέδιο αυτό παρουσιάζει µία βασική
έλλειψη, τη ρύθµιση της διάδρασης των διατάξεων φορολογικού
δικαίου µε τις διατάξεις εταιρικού δικαίου στους εταιρικούς µετασχηµατισµούς, το οποίο αποτελεί ένα χρόνιο και διαπιστωµένο
πρόβληµα.
Η Κυβέρνηση θα µπορούσε να είχε λάβει πρωτοβουλία να ενσωµατώσει στο νοµοσχέδιο αυτό και όλες τις φορολογικού δικαίου διατάξεις, ώστε να ρυθµιστεί πλήρως το ζήτηµα των
εταιρικών µετασχηµατισµών και να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά προβλήµατα και δυσερµηνείες. Αυτά τα προβλήµατα δεν
πρόκειται να επιλυθούν µε την παρούσα µορφή του υφιστάµενου
άρθρου 4, όπως προέκυψε και από την ακρόαση των φορέων.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, έχασε την ευκαιρία να ενσωµατώσει
αρχές γενικότερης φορολογικής στρατηγικής της χώρας, κίνητρα-αντικίνητρα, αναφορικά µε τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς και παράλληλα να επιλύσει και τεχνικά ζητήµατα, που
αφορούν στη λογιστική και φοροτεχνική απεικόνιση, καθώς και
στην παρακολούθηση των εταιρειών αυτών.
Από την άλλη πλευρά διατηρούµε αµφιβολίες για την πληρότητα των διατάξεων για άλλα ζητήµατα, όπως το ελάχιστο περιεχόµενο των σχεδίων των εταιρικών µετασχηµατισµών, αλλά και
της δηµοσιότητας που οφείλουν να τύχουν αυτά, τον προληπτικό
έλεγχο νοµιµότητας και ιδίως τα ακριβή όρια του ελέγχου που
καθίστανται ασαφή, τις ιδιωτικές αποφάσεις περιφερειάρχη-Υπουργού, καθώς θεωρούµε χρήσιµη τη θέσπιση ανώτατου χρονικού διαστήµατος πέραν του οποίου ο µετασχηµατισµός θεωρείται εγκριθείς.
Σχετικά µε τη νοµική έννοια του πταίσµατος, που αναφερόταν
στην αρχική µορφή του νοµοσχεδίου, ορθώς µε νοµοτεχνική βελτίωση ο κύριος Υπουργός αντικατέστησε τον όρο αυτόν µε τη
λέξη «ζηµίες», που ενδεχοµένως να υποχρεούνται να αποκαταστήσουν οι διαχειριστές των προσωπικών εταιρειών ή το διοικητικό συµβούλιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών. Γίνεται, δηλαδή,
η ευθύνη εδώ -και πολύ σωστά- νόθος αντικειµενική. Δεν είναι
υποκειµενική, αλλά ούτε και γνήσια αντικειµενική.
Οι γενικότερες διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου οφείλουν
να διατηρούν την ισορροπία ανάµεσα στους σκοπούς της επιτάχυνσης, της απλούστευσης των διαδικασιών και της καταπολέ-
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µησης της γραφειοκρατίας, αλλά και της προστασίας µετοχών,
πιστωτών και καλόπιστων τρίτων. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η
Νέα Δηµοκρατία συµφώνησε µε την άποψη -που διατυπώθηκε
από πολλούς φορείς- ότι θα ήταν φρόνιµο η έναρξη ισχύος του
νοµοσχεδίου να αναβληθεί για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, προκειµένου να συµπληρωθεί µε διατάξεις οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν το φορολογικό καθεστώς των εταιρικών µετασχηµατισµών.
Θεωρούµε ότι αυτό πρέπει να γίνει, γιατί θα αποφευχθούν δυσλειτουργίες.
Άλλωστε µετά τη στάση µας αυτή ακολούθησε η ρητή και δηµόσια λήψη δέσµευσης από τον κύριο Υπουργό πως εντός του
τριµήνου θα φέρει στη Βουλή ρυθµίσεις και για τα εκκρεµή φορολογικά ζητήµατα.
Η συνολική αποτίµησή µας είναι πως, ενώ πρόκειται για ένα
νοµοσχέδιο που έχει ακόµα χτυπητές ατέλειες, η φιλοσοφία του
δεν έρχεται σε αντίθεση, όπως είπα, µε τις θέσεις της Νέας Δηµοκρατίας για διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
και της κινητικότητας στην ελεύθερη αγορά και επιλύει κάποια
υφιστάµενα προβλήµατα.
Τούτο κατέστη ακόµα πιο ευκρινές ιδίως µετά τις παρεµβάσεις
µας -όχι µόνο της Νέας Δηµοκρατίας, που ήταν οι περισσότερες
παρεµβάσεις, αλλά και των άλλων κοµµάτων- που οδήγησαν σε
τροποποιήσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες επέφεραν
αισθητές βελτιώσεις. Αυτό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το πω δηµόσια, σας το πιστώνουµε. Φέρατε σαράντα τέσσερις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Και πρέπει να πω, και απευθύνοµαι σε όλους που
συµµετείχαν στην επιτροπή, ότι πράγµατι η συζήτηση στην επιτροπή, κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου, ήταν σε υψηλό
επίπεδο.
Τώρα για τα άρθρα το σχέδιο νόµου ακολουθεί κατά βάση ενιαία φιλοσοφία ρύθµισης των περισσοτέρων ζητηµάτων εταιρικών
µετασχηµατισµών και µόνο σε συγκεκριµένα ζητήµατα εισάγει
εξαιρετικές ρυθµίσεις ανάλογα µε τον τύπο του εταιρικού µετασχηµατισµού ή και τον εταιρικό τύπο που αφορά ο µετασχηµατισµός αυτός. Ως εκ τούτου, η ίδια ή παρόµοια ρύθµιση επαναλαµβάνεται πολλές φορές εντός του σχεδίου νόµου. Γιατί; Διότι
έχουµε συγχωνεύσεις, µετατροπές και διασπάσεις. Συνεπώς,
εκτός από τη γενική αυτή ρύθµιση πως συγχωνεύονται, διασπώνται ή µετατρέπονται, οι επιµέρους λεπτοµέρειες είναι ταυτόσηµες. Εν όψει, λοιπόν, αυτών καθώς και της έκθεσης του νοµοσχεδίου, οµαδοποιούµε τις παρατηρήσεις µας εφόσον είναι κοινές
για διαφορετικά άρθρα.
Για την οριοθέτηση των µορφών των εταιρικών µετασχηµατισµών στο άρθρο 1 είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί εάν στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος νόµου θα περιλαµβάνονται και οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά τη χρήση των µέτρων εξυγίανσης και ανάκαµψης και αν πρέπει να γίνει αναφορά στο άρθρο 2
του σχετικού νόµου, του ν.4335/2015.
Όσον αφορά τα υποκείµενα των εταιρικών µετασχηµατισµών
στο πεδίο εφαρµογής του νόµου –αναφέροµαι στο άρθρο 2-, οι
ατοµικές επιχειρήσεις δεν αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος νόµου αν και η αντιµετώπισή τους ως εταιρικά
σχήµατα προβλέπεται ήδη από υφιστάµενες φορολογικές διατάξεις.
Τεχνικά τούτο φαντάζει ορθό, δηλαδή ότι δεν περιλαµβάνονται, καθώς οι ατοµικές επιχειρήσεις δεν έχουν ξεχωριστή νοµική
προσωπικότητα. Εντούτοις στην πράξη προκύπτουν διάφορα ζητήµατα ιδίως µετατροπής ατοµικών επιχειρήσεων και κοινωνίας
δικαιωµάτων σε εταιρείες, τα οποία ζητήµατα θα έπρεπε να αντιµετωπιστούν ενιαία τουλάχιστον στο πεδίο του φορολογικού
δικαίου. Μάλιστα δε υπάρχει και σχετική νοµολογία των δικαστηρίων. Επισηµαίνουµε το ζήτηµα αυτό, κύριε Υπουργέ, χωρίς αυτό
να σηµαίνει ότι καταψηφίζουµε το άρθρο.
Μετασχηµατισµοί εταιρειών που έχουν λυθεί. Αναφέροµαι στα
άρθρα 3, 24 και 77. Διαφωνούµε µε τη δυνατότητα µετασχηµατισµού εταιρειών που έχουν λυθεί, εκκαθαριστεί κ.λπ. πριν αναβιώσουν, καθώς θεωρείται πως η αναβίωση επέρχεται αναδροµικά µετά τον µετασχηµατισµό. Κρίνεται σκόπιµο να αποσαφηνιστεί η ακριβής διαδικασία της αναβίωσης.
Στις φορολογικές διατάξεις του άρθρου 4 αναφέρθηκα στην
αρχή. Και από την ακρόαση των φορέων επιβεβαιώθηκε η άποψή
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µας πως η παρούσα µορφή του άρθρου δεν είναι δυνατό να αντιµετωπίσει πολλά ζητήµατα φορολογικού δικαίου, όπως παραδείγµατος χάριν των ν.1297/1972, ν.2166/1993.
Στο σχέδιο σύµβασης-συγχώνευσης στο άρθρο 7 υπάρχει µια
αναντιστοιχία µε το άρθρο 69 παρ. 2 ε) του ν.2190/1920 περί
ανωνύµων εταιρειών σχετικά µε την παράλειψη αναφοράς στα
οικονοµικά αποτελέσµατα εταιρειών που θα προκύψουν µετά τη
συγχώνευση.
Επίσης στην παράγραφο 2 γ) δεν καθορίζεται επ’ ακριβώς ο
τρόπος διάθεσης των εταιρικών συµµετοχών στην απορροφώσα
εταιρεία. Εξαίρεση: Τα άρθρα που ασχολούνται µε την εξαίρεση
από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης πριν τον εταιρικό µετασχηµατισµό, δηλαδή αναφέροµαι στο άρθρο 9 παράγραφος
5, άρθρο 61 παράγραφος 5, άρθρο 79 παρ.2 και 106 παράγραφος 4. Είναι ταυτόσηµα ανάλογα, σας είπα, εάν έχουµε συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή µετατροπές.
Δεδοµένου ότι οι εταιρικοί µετασχηµατισµοί δηµιουργούν, ενδεχοµένως, ζητήµατα και για τρίτους, παραδείγµατος χάριν, εάν
έχουµε καταδολίευση πιστωτών, θεωρούµε ότι δεν υπάρχει
λόγος για αυτήν την εξαίρεση. Ποια είναι η εξαίρεση; Να µην
απαιτείται έκθεση του διοικητικού συµβουλίου ή των διαχειριστών εφόσον συµφωνούν όλοι οι µέτοχοι ή εταίροι. Αυτό λέει ο
νόµος. Αυτό, όµως, που είναι το ζητούµενο εδώ δεν είναι µόνο η
προστασία των εταίρων και µετόχων, αλλά των πιστωτών. Δηλαδή να µην έχουµε καταδολίευση πιστωτών.
Όσον αφορά τα προσόντα των εµπειρογνωµόνων στο άρθρο
10, είχαµε τις αντιρρήσεις µας. Με τη νοµοτεχνική βελτίωση που
φέρατε, κύριε Υπουργέ, συµφωνούµε απόλυτα. Δεν θα ασχοληθώ µε αυτό για οικονοµία χρόνου.
Έρχοµαι στο περιεχόµενο της έκθεσης των εµπειρογνωµόνων.
Είναι το άρθρο 28.1, το άρθρο 62, το άρθρο 81 παράγραφος 1
και το 10 παράγραφος 5.
Το παρόν σχέδιο νόµου δεν ορίζει επακριβώς το περιεχόµενο
της έκθεσης των εµπειρογνωµόνων ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις
που δεν αφορούν συγχώνευση. Καθίσταται ασαφές, όµως, το αν
οι εµπειρογνώµονες θα έχουν το δικαίωµα να προβούν σε αξιολογικές κρίσεις ή αν ο ρόλος τους θα είναι καθαρά τεχνικός.
Υπήρξε διόρθωση στο άρθρο 10 παράγραφος 7 µε αντικατάσταση της λέξης «δήλωσης» µε τη λέξη «γνώµη». Συµφωνούµε
µε την εν λόγω νοµοτεχνική βελτίωση, αλλά µπορείτε να τη δείτε
και στα άλλα άρθρα τα οποία ανέφερα.
Όσον αφορά την εξαίρεση από την υποχρέωση εξέτασης του
σχεδίου σύµβασης από τους εµπειρογνώµονες, πάλι αναλογικά
είναι το άρθρο 10.7, το άρθρο 28.1 και το άρθρο 81 παράγραφος
1. Σε συνδυασµό, λοιπόν, µε την προηγούµενη παρατήρηση, θεωρούµε ότι οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση εξέτασης του σχεδίου σύµβασης από εµπειρογνώµονες δηµιουργούν αδιαφάνεια
για τους τρίτους. Θα έπρεπε να είναι σε όλες τις περιπτώσεις
υποχρεωτικό το σχέδιο των εµπειρογνωµόνων, διότι αφορά την
προστασία των τρίτων και όχι εταίρων ή µετόχων. Με αυτήν την
έννοια το λέµε αυτό. Είναι ένα άρθρο στο οποίο θα ακούσουµε
τι θα πείτε και επιφυλασσόµεθα για την ψήφιση.
Όσον αφορά τώρα τη διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση από τους µετόχους ή εταίρους, πρόκειται για τα έγγραφα
τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 11, 26, 31, 63, 84 και 107. Στα
άρθρα αυτά, λοιπόν, προβλέπονται διαφορετικές προθεσµίες.
Νοµίζω ότι φέρατε νοµοτεχνική βελτίωση και τις κάνατε δύο;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Δύο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεκτό. Θα τις δούµε και βεβαίως θα αίρουµε τις επιφυλάξεις και θα ψηφιστούν και τα άρθρα
αυτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµα. Βλέπετε είναι
µεγάλο το αντικείµενο. Ευτυχώς που έγινε καλή επεξεργασία,
κύριε Πρόεδρε, στην επιτροπή, γιατί αλλιώς θα µιλούσαµε ώρες
εδώ.
Νοµίζω τροποποιήσατε και την ηµεροµηνία, τις είκοσι τις κάνατε τριάντα ηµέρες µε τη νοµοτεχνική;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονο-
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µίας και Ανάπτυξης): Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ορθώς.
Όσον αφορά στον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας, που
αφορά τα άρθρα 17, 69 και 112, θεωρώ ότι θα έπρεπε να οριστούν στη διοίκηση, Περιφέρειες-Υπουργεία. Αν, δηλαδή, δύο
εταιρείες είναι στην ίδια περιφέρεια, αρµόδιος να είναι ο περιφερειάρχης και αν οι δύο συγχωνευόµενες εταιρείες είναι σε διαφορετικές περιφέρειες, αρµόδιος να είναι ο Υπουργός. Να
υπάρχουν δεσµευτικοί χρόνοι και προθεσµίες, µετά το πέρας των
οποίων ο εταιρικός µετασχηµατισµός θα θεωρείται πως έχει εγκριθεί, προκειµένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Δηλαδή δεν
βλέπω τον λόγο, εφόσον θέλουµε να τρέξουµε λίγο, γιατί πρέπει
να περιµένουµε µία προθεσµία για να αποφασίσει ο περιφερειάρχης ή ο Υπουργός; Εάν παρέλθει ο χρόνος, να θεωρείται ότι
εγκρίθηκε. Αυτό είχατε πει θα το δείτε. Δεν ξέρω αν θα φέρετε
νοµοτεχνική. Θα παρακολουθήσουµε να το δούµε.
Για την ευθύνη τα έχουµε αναφέρει και µε τη βελτίωση την
οποία κάνατε.
Έχω, όµως, µεγάλο πρόβληµα, και παρ’ όλο που το δούλεψα
πάρα πολύ και χθες και προχθές, µε την ακυρότητα, τα άρθρα
20, 72 και 116, που είναι παρεµφερή. Εδώ γίνεται µια σύγχυση.
Βεβαίως ο τίτλος του άρθρου πρέπει να αλλάξει και να είναι
«ακύρωση» της συγχώνευσης και όχι «ακυρότητα». Και εδώ εγώ
έχω κάνει µία διαφορετική διατύπωση γιατί πρέπει να διακρίνουµε την ακυρότητα, την ακυρωσία και το ανυπόστατο. Γιατί
είναι εντελώς διαφορετικά και έχουν σχέση και µε την ενεργητική
νοµιµοποίηση, δηλαδή ποιοι θα προσβάλλουν και ποια είναι τα
αποτελέσµατα. Μπορεί κάποια στιγµή, αν θέλετε, να το συζητήσουµε και µε τον κ. Δένδια και µαζί σας, να δούµε αν µπορεί να
διατυπωθεί το άρθρο αυτό γιατί το θεωρώ βασικό. Θα δηµιουργήσει προβλήµατα. Να µην κουράζω τώρα. Μπορούµε να το
πούµε σε δευτερολογία, αν υπάρξει. Ή αν δεν το διορθώσετε,
βεβαίως, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε.
Θεωρούµε ότι η εξάµηνη προθεσµία της παραγραφής της σχετικής απαίτησης των άρθρων 21, 38, 73 και 17 είναι εξαιρετικά
σύντοµη.
Δεν ξέρω αν µε νοµοτεχνική βελτίωση το έχετε φτιάξει αυτό,
κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να ακούσω για να το σηµειώσουµε.
Ενδεχοµένως, να υπάρχει ζήτηµα µε τα αποτελέσµατα της διάσπασης. Επειδή µας τέθηκε αυτό από τον ΣΕΒ, υπάρχει ενδεχόµενα ζήτηµα µόνο µε την µεταβίβαση αδειών των ασφαλιστικών
εταιρειών σε περίπτωση διάσπασης. Είναι ένα θέµα το οποίο το
έχω µε ερωτηµατικό. Δεν ξέρω αν το µελετήσατε, είναι µια θέση
του ΣΕΒ. Δεν σηµαίνει ότι κατ’ ανάγκη συµφωνούµε 100%, αλλά
ήθελα να ακούσω την άποψή σας.
Τώρα έρχοµαι στα αποτελέσµατα της µετατροπής του άρθρου
113.1: Ορίζεται πως µε τη µετατροπή οι νέες εταιρείες δεν θα
είναι καθολικοί διάδοχοι των αρχικών εταιρειών, αλλά ειδικοί διάδοχοι. Δηλαδή ενώ στις άλλες περιπτώσεις είναι όλοι καθολικοί
διάδοχοι, δηλαδή στη συγχώνευση και στη διάσπαση οι εταιρείες
οι καινούργιες είναι καθολικοί διάδοχοι, εδώ τους έχετε ειδικούς
διαδόχους και θα ήθελα να ακούσω την αιτιολογία.
Σχετικά µε το ελάχιστο κεφάλαιο εξακρίβωσης αξίας περιουσίας, το άρθρο 123, δεν διευκρινίζεται πότε θα δηµοσιευθεί η έκθεση. Όµως, νοµίζω ότι προκύπτει από άλλες διατάξεις και δεν
επιµένουµε.
Όσον αφορά την ενσωµάτωση της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1951 και ειδικό 41 την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Κακλαµάνης, νοµίζω ότι την κάνατε δεκτή. Τη στηρίζουµε και πρέπει να ψηφιστεί.
Τώρα από τον ΣΕΒ, και τελειώνω, τέθηκε ζήτηµα για τις συγχωνευόµενες φαρµακευτικές εταιρείες προκειµένου να εξαιρεθούν από το άρθρο 111 του ν.4052/2012, το claw back που λέµε,
το οποίο αναπτύξαµε την προηγούµενη φορά. Θα ήθελα να ξέρω
ποια είναι η άποψή σας.
Όσον αφορά το Τµήµα Δεύτερο και την εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της οδηγίας 2014/55 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
του 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο
των δηµοσίων συµβάσεων, ως Νέα Δηµοκρατία τασσόµεθα υπέρ
της συγκεκριµένης εναρµόνισης, διότι αδιαµφισβήτητα στοχεύει
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στον εκσυγχρονισµό και τη διαφάνεια των δηµοσίων συµβάσεων
και δεν χρειάζεται να προβώ περαιτέρω στην ανάλυση των άρθρων αυτών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ να
κλείσετε το σύστηµα εγγραφών.
Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, γράφτηκαν τρεις ή τέσσερις συνάδελφοι. Εποµένως, όχι µόνο δεν θα χρειαστεί άλλη µέρα, αλλά
θα τελειώσουµε και νωρίς, µε άνεση χρόνου οι οµιλητές και ενδεχοµένως, οι Κοινοβουλευτικοί θα έχουν και δευτερολογία, εάν
θέλουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το Δηµοτικό Σχολείο «Χρυσόστοµος
Σµύρνης».
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα.
Κύριε Υπουργέ, αν κατάλαβα καλά από τον εισηγητή της Νέας
Δηµοκρατίας, θα υπερψηφίσει το νοµοσχέδιο που πρότεινε η Κυβέρνηση, παρ’ όλες τις ενστάσεις που κατέθεσαν.
Εµείς έχουµε µια διαφορετική αντίληψη σε αυτό. Εµείς πιστεύουµε ότι οι γέφυρες που στήνει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο για την ανάπτυξη όσο για την απασχόληση είναι ανάλογες του µνηµοσύνου
που έκανε εχθές σε µια µικρή αίθουσα.
Γιατί το λέω αυτό; Εδώ, κύριε Υπουργέ, όταν µιλάµε για ανάπτυξη –και άκουσα και τους εισηγητές σας- θα ήθελα να ρωτήσω
το εξής: Για ποια ανάπτυξη µιλάτε και µε ποιον τρόπο γίνεται;
Όταν οι εταιρείες –και αυτό είχε γίνει και στο παρελθόν, αλλά
απλά εσείς το τερµατίσατε- κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα µε
δανεισµό από την Εθνική Τράπεζα χωρίς ίδια κεφάλαια, χωρίς
ρήτρες απασχόλησης;
Δείτε το «Ελευθέριος Βενιζέλος», διότι µας ακούνε εδώ νέοι
άνθρωποι: Έρχεται ένας ξένος επενδυτής ο οποίος –σε εισαγωγικά- «αγοράζει» το 45%-55% µε 1.400.000 ευρώ -πήγατε στο
1.400.000 ευρώ γιατί σας το είπε η επιτροπή- τα οποία λεφτά ο
επενδυτής από πού τα παίρνει, κύριε Υπουργέ; Από την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν δανείζονται ούτε καν από τις τράπεζες του εξωτερικού, στις οποίες είναι οι ίδιοι. Δηλαδή, αντί η
Εθνική Τράπεζα, η οποία έχει το δηµόσιο και εσείς βάζετε τον διευθύνοντα σύµβουλο, να δώσει δάνεια σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, χρηµατοδοτείτε ποιον; Τον Γερµανό ο οποίος δεν βάζει
ίδια κεφάλαια, χωρίς ρήτρα απασχόλησης, και του δίνει δάνειο
η Εθνική Τράπεζα.
Αυτή την απασχόληση έχετε στο µυαλό σας; Αυτή είναι η απασχόληση για εσάς. Τέτοιους φίλους, τέτοιες κυβερνήσεις δεν
έχει βρει κανένας επιχειρηµατίας ξανά εντός και εκτός χώρας.
Επειδή σας άκουσα και είδα και τη συναίνεση αυτή, που υπάρχει µεταξύ Αντιπολίτευσης και Πλειοψηφίας, θέλω να θυµίσω σε
όλους ότι όταν είπαµε για τα πλεονάσµατα, βγήκαµε όλοι και είπαµε ότι µπορεί να γίνει διαπραγµάτευση, θα το συζητήσουµε
µετά τις εκλογές. Και όλοι τότε µας κορόιδευαν και µας κορόιδευε και ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε «Μα, τι είναι αυτά τα πράγµατα που
λέτε, δεν µπορούν να γίνουν αυτά».
Προχθές άκουσα τον κ. Τσακαλώτο να λέει ότι θα συναινέσουν, αφού είπαν ότι η Νέα Δηµοκρατία θα εκλεγεί. Το µόνο που
δεν είπε ο κ. Τσακαλώτος είναι ότι δεν θα πάρει αυτοδυναµία η
Νέα Δηµοκρατία. Αφού είπε ότι θα κερδίσει η Νέα Δηµοκρατία,
είπε ότι θα συναινέσουµε κιόλας στη στήριξη, για να συζητήσουµε για τα πλεονάσµατα.
Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα οποία θέτετε και
στη Βουλή και τα οποία συζητάµε. Ξέρετε κάτι; Δεν µπορούν να
κρυφτούν αυτοί που έχουν τον ίδιο ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισµό. Δεν µπορεί να κρυφτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά υιοθετεί όλες τις πολιτικές της Νέας Δηµοκρατίας. Και
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απλά η Νέα Δηµοκρατία αφού τις υιοθετεί, θα έρθει να γίνει πλειοψηφία.
Σας προειδοποιώ: Σχετικά µε τον νόµο που φέρνετε για την
προστασία της πρώτης κατοικίας, τσάµπα κάνετε τον πόλεµο µε
τις τράπεζες. Τι γίνεται µε τις τράπεζες µε αυτό που καταθέτετε;
Τον λέτε νόµο Κατσέλη -πανάθεµά σας!- τον νόµο τον οποίο δεν
ψηφίσατε. Και επειδή εξαγοράσατε µε κυβερνητική καρέκλα την
κ. Κατσέλη, τον λέτε νόµο Κατσέλη για να µην θυµίζει ότι είναι
νόµος του ΠΑΣΟΚ! Δεν παίζεστε! Μιλάµε για νόµο τον οποίο δεν
ψηφίσατε για την προστασία της πρώτης κατοικίας!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κίνηµα Αλλαγής δεν θα υιοθετήσει, δεν θα υποστηρίξει την νοµοθετική σας πρωτοβουλία
γιατί, όπως σας είπα, µπορεί να είναι καλών προθέσεων και µπορεί εγώ να µπορώ να πω πολύ καλά λόγια προσωπικά για τον
Υπουργό, για τη στάση του, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να εφαρµοστεί.
Ξέρετε κάτι; Θα µιλήσουµε και αργότερα γι’ αυτό το θέµα. Θα
είναι σαν την κάνναβη, που το ψηφίσατε πριν οχτώ µήνες και
τώρα το ξεψηφίζετε και το αλλάζετε. Κάπως έτσι θα το κάνετε.
Δεν υπάρχουν κίνητρα, φορολογικά, ασφαλιστικά, για να γίνουν όλα αυτά. Άρα, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος Καρράς,
η οικονοµική πραγµατικότητα θα βάλει το νοµοσχέδιο στην άκρη,
κάτι που ξέρετε πολύ καλά. Ουσιαστικά η γραφειοκρατία που
υπάρχει, παρ’ ότι έχετε γίνει γερµανόφιλοι και υιοθετείτε το γερµανικό µοντέλο σε µια πολύ µεγάλη βάση, δεν διευκολύνει. Τρίτον, οι ίδιοι οι φορείς –και θέλω να πιστεύω ότι και εσείς, κύριε
Αθανασίου, αφού το είπατε, δεν θα ψηφίσετε στο τέλος- ζήτησαν
την αναστολή…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Η νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων τα έχει δεχθεί αυτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Οι φορείς ζήτησαν την
αναστολή του νοµοσχεδίου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Τι είναι αυτά που λέτε; Οι φορείς ζήτησαν την αναστολή;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αν διαβάσετε, µπορείτε
να δείτε ότι υπήρξαν φορείς...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Δεν ήσασταν στο συµβούλιο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ήµουν µέσα. Ζήτησαν
την αναστολή, ώστε να υπάρξει ένα ενιαίο νοµοσχέδιο µε τα φορολογικά κίνητρα που είπε ο ίδιος ο κύριος Υπουργός. Ο κύριος
Υπουργός είπε ότι θα τα φέρει σε τρεις µήνες. Κι εγώ αναρωτιέµαι: Σε τρεις µήνες θα είστε Υπουργός; Θα υπάρχει Κυβέρνηση;
Άρα, αφού θα είστε Υπουργός και θα είστε Κυβέρνηση -εγώ
θα το αποδεχτώ, δεν είµαι κακόπιστος, που λένε ότι δεν θα είστε
Κυβέρνηση- τότε γιατί έχετε άγχος και δεν φέρνετε σε τρεις
µήνες όλο το νοµοσχέδιο, ώστε να ενοποιηθεί, να το ψηφίσουµε
όλοι µαζί και να είναι αυτό το ουσιαστικό νοµοσχέδιο το οποίο
θα βοηθήσει πραγµατικά την αγορά;
Κύριε Υπουργέ, σας το ξαναείπα. Όποιος θέλει διάλογο υπάρχει χώρος. Είναι το πρόγραµµα «ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο καταθέσαµε
στις 13 Νοεµβρίου για τη δέσµη µέτρων και εκεί δείχνει τα φορολογικά κίνητρα, τα οποία µπορούν να λειτουργήσουν υπέρ των
επιχειρήσεων. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Διάλογος, όµως για εσάς είναι η εξαγορά προσώπων, σε µια
καρεκλίτσα. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει ανθρώπους, οι οποίοι
έστω και για λίγες ηµέρες στην εξουσία θέλουν αυτήν την καρέκλα. Αφού σας υβρίζουν, στο τέλος λέτε και εσείς «µισή ντροπή
δική τους, µισή δική µας, ας γίνουν Υπουργοί». Νοµιµοποιείτε,
δηλαδή, όλα αυτά που καταγγείλατε, τις χειρότερες στιγµές που
υπήρξαν τα προηγούµενα χρόνια.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν σας είδα στη φωτογραφία. Η χθεσινή γέφυρα ήταν ένα πραγµατικό µνηµόσυνο. Γιατί, όταν οι γέφυρες γίνονται από επαγγελµατίες και όχι από τον απλό κόσµο,
τότε γίνονται µόνο για τις καρέκλες και εσείς πραγµατικά έχετε
χώρο για να δώσετε αρκετές καρέκλες.
Τώρα πάµε στην τροπολογία.
Κύριε Υπουργέ, εµείς ψηφίσαµε την τροπολογία για τη φαρ-
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µακευτική κάνναβη, γιατί πιστεύουµε ότι πραγµατικά οι ασθενείς
στην Ελλάδα το έχουν ανάγκη, ότι δεν µπορούν να πηγαίνουν
στο εξωτερικό για να αγοράζουν αυτά τα φάρµακα.
Όµως, εδώ σήµερα δεν είναι απλώς µια µικρή αλλαγή. Τι ουσιαστικά κάνετε; Γιατί το να φτιάξει κάποιος έναν χώρο για την
ιατρική κάνναβη έχει µια ολόκληρη διαδικασία. Δηλαδή, για να
µας καταλάβουν εδώ οι άνθρωποι, στήνει ουσιαστικά ένα φρούριο, ώστε να είναι µέσα και η µονάδα επεξεργασίας και να µην
µπορεί κανένας να µπει µέσα, γιατί ξέρετε τι θα µπορούσε να
γίνει και πόσο επικίνδυνο θα ήταν. Χτίζεται, δηλαδή, τρία µέτρα
φρούριο, µε κάµερες, συνδεδεµένες µε την Αστυνοµία και όλα
αυτά. Εσείς σήµερα λέτε ότι αυτό θα µπορεί να χτίζεται µέσα
στον κάµπο της Λάρισας, της Ηµαθίας, παντού. Αυτό µόνο φωτογραφία µπορεί να είναι για κάποιον.
Εσείς, κύριε Υπουργέ, θα το κάνατε σ’ αυτό που λέγατε, θα
στήσετε δηλαδή µέσα στον κάµπο της Λάρισας φρούρια; Μιλάµε
για φρούρια. Γιατί δεν αλλάζετε όλους αυτούς τους όρους; Δεν
ήρθε, όµως, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ακούσατε χθες
τις εκφράσεις του πρώην, του δικού σας, Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης, πώς αντιµετώπισε αυτήν την τροπολογία, όταν την
άκουσε.
Άρα, εδώ σήµερα πρέπει να µας εξηγήσετε. Κάνετε µια φωτογραφική διάταξη για κάποιον ο οποίος θα πάει να στήσει µέσα;
Θα βγάλετε δηλαδή τα ροδάκινα που λέγατε, κύριε Δηµητριάδη,
για να φτιάξετε φρούρια µέσα στους κάµπους;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Όχι, εσείς το λέγατε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Στη Λάρισα δεν έχει ροδάκινα.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στη Λάρισα όχι, στην
Ηµαθία όµως;
Άρα, εδώ υπάρχει ένα θέµα. Σας είπα ότι δεν το φέρατε και
νωρίτερα, για να φωνάξουµε τον κ. Καρανίκα, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την κάνναβη γενικώς –υπεύθυνος, θεωρώ, θα
είναι σε όλα τα επίπεδα- για να µας πει τι ακριβώς επενδύσεις
έχουν γίνει µέχρι σήµερα. Γιατί, εάν δεν έχουν γίνει επενδύσεις,
σηµαίνει ότι είναι ένα ακόµη δώρο σε κάποιον επιχειρηµατία.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν θα
ψηφίσουµε, δεν θα υποστηρίξουµε το νοµοσχέδιο, όπως σας
είπα. Όµως, καλούµε και εσάς και την Αντιπολίτευση να µην στηρίξετε αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί είναι ένα νοµοσχέδιο που δεν
θα βοηθήσει την πραγµατική οικονοµία και η µόνη προοδευτική
λύση είναι το πρόγραµµα «ΕΛΛΑΔΑ» και το Κίνηµα Αλλαγής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε µε τον
ειδικό αγορητή από τη Χρυσή Αυγή, τον κ. Ηλία Παναγιώταρο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητούµε ένα νοµοσχέδιο µε ιδιαίτερα βαρύγδουπο τεχνικό
τίτλο: «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµοσίων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις». Ένα νοµοσχέδιο που
έχει ως στόχο τη βελτίωση, όπως λέτε και επιχειρηµατολογείτε,
και την περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρείν στην πατρίδα µας.
Βέβαια, το γεγονός ότι πρόκειται περί ευρωπαϊκής νόρµας, τουλάχιστον κατά το ήµισυ, ακυρώνει το όποιο δήθεν ενδιαφέρον
σας για τα επιχειρηµατικά δρώµενα της πατρίδος µας και την
όποια βελτίωσή τους και δεύτερον, καταδεικνύει την υποκρισία
των επιχειρηµάτων σας, σχετικά µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σχολιάζουµε ότι εάν δεν υπήρχε η υποχρεωτικότητα αυτής της
οδηγίας, ούτε καν θα το είχατε φέρει προς συζήτηση, προς ψήφιση, προς διαβούλευση, προς επιχειρηµατολόγηση.
Ας δεχθούµε, όµως, ότι το εν λόγω νοµοσχέδιο κινείται προς
τη σωστή κατεύθυνση, όπως λέτε εσείς. Αλήθεια, πιστεύει κάποιος από εσάς, πιστεύει κάποιος από τους άµεσα ή έµµεσα εµπλεκόµενους φορείς παραγωγικούς –εντός ή εκτός εισαγωγικών- της χώρας µας ότι έχει την παραµικρή σηµασία το εν λόγω
νοµοσχέδιο, όταν υπάρχει ο ΦΠΑ που είναι στο 24%, περίπου το
1/4 της οποιασδήποτε συναλλαγής, όταν οι ασφαλιστικές εισφο-
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ρές φθάνουν έως το 26% και αυτό στις περιπτώσεις που οι εταιρείες έχουν κέρδος; Μα, αυτό είναι το ζητούµενο, οι εταιρείες
να έχουν κέρδος. Πιστεύει κανείς ότι έχει την παραµικρή σηµασία το εν λόγω νοµοσχέδιο, όταν υπάρχει η προκαταβολή φόρου
στο 100% για τον επόµενο χρόνο, όταν υπάρχει µια φορολογία
εισοδήµατος στην κυριολεξία στον Θεό, όταν η γραφειοκρατία
στην πατρίδα µας είναι ο νούµερο ένα ανασταλτικός παράγοντας
για οποιονδήποτε θέλει να κάνει το οτιδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας; Και όποιος δεν ξέρει και έρχεται, συνήθως φεύγει και φεύγει νύχτα. Πιστεύει κανείς ότι έχει την παραµικρή
σηµασία το εν λόγω νοµοσχέδιο, όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση
που µας επιβάλει διάφορες νόρµες, που µας επέβαλε µέσω της
τρόικας και των εγχώριων υπαλλήλων της τα διάφορα µνηµόνια,
έχει µια εχθρικότατη στάση απέναντι στους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, βιοτέχνες, αγρότες, σε ολόκληρη την Ευρώπη, προς
όφελος πολυεθνικών και συµφερόντων άλλων χωρών; Πιστεύει
κανείς ότι έχει την παραµικρή σηµασία το εν λόγω νοµοσχέδιο,
όταν στην πατρίδα µας δεν υπάρχει ίχνος προστατευτισµού των
ελληνικών προϊόντων και των Ελλήνων εργαζοµένων;
Και επειδή µιλάτε και λέτε πολλά σχόλια για ανάπτυξη στην
πατρίδα µας, για το ότι βγήκαµε από τα µνηµόνια και επιτέλους
µπορούµε να πετάξουµε µπροστά, να ξεχυθούµε, ας δούµε τα
προχθεσινά στοιχεία που βγήκαν, γιατί κάθε µέρα βγαίνουν οικονοµικά στοιχεία, που δείχνουν την τραγικότητα της κατάστασης. Το 64% των Ελλήνων πολιτών µε δυσκολία τα βγάζει πέρα.
Το 85% αδυνατεί να αποταµιεύσει. Η ανεργία, παρά τα χαλκευµένα στοιχεία, όπως έχουµε εξηγήσει πολλάκις εντός και εκτός
αυτής της Αιθούσης, αυξάνεται και ήταν συν 2% τον προηγούµενο µήνα. Όσοι βρίσκουν δουλειά είναι σε εκ περιτροπής εργασίας, τετράωρα, κάποιες ηµέρες την εβδοµάδα.
Εάν δεν αλλάξουν πρωτίστως τα ανωτέρω, κάτι το οποίο σας
λένε όλοι οι επιφανείς οικονοµολόγοι, όλοι όσοι εµπλέκονται ή
θέλουν να σας προτείνουν το πώς θα µπορέσει να βγει αυτή η
χώρα από το τέλµα, φως δεν πρόκειται να δείτε και όλο το νοµοσχέδιο δεν θα έχει και δεν πρόκειται να έχει απολύτως καµία σηµασία.
Οι διάφορες εταιρείες, που υποτίθεται ότι ωφελούνται από το
εν λόγω νοµοσχέδιο, όπως προσπαθείτε να µας πείσετε, αναλόγως των δυνατοτήτων τους, του µεγέθους και του είδους τους,
είτε αλλάζουν φορολογική έδρα και το βλέπουµε συνεχώς, είτε
µετακοµίζουν, εάν είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, σε όµορες
χώρες, όπου το ασφαλιστικό, το φορολογικό και το γραφειοκρατικό περιβάλλον είναι πολύ καλύτερα, είτε κλείνουν. Δεν υπάρχει
άλλη λύση. Μόλις χθες έκλεισε άλλη µία εταιρεία ελληνική που
ασχολείται µε τον χώρο της ένδυσης, η «RAXEVSKY» και έµειναν
εκατό εργαζόµενοι στον δρόµο και το γνωστό τροπάριο των εταιρειών που κλείνουν δεν έχει τελειωµό.
Να µην µιλήσουµε, φυσικά, για όλους αυτούς οι οποίοι θα
έπρεπε να είναι η κινητήριος δύναµη της ανάπτυξης της οικονοµίας της πατρίδος µας, τους νέους, αυτά τα µορφωµένα µυαλά,
οι οποίοι έχουν φύγει εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό. Έβλεπα την
απάντηση του κ. Ξάνθου σε µια επίκαιρη ερώτηση και έλεγε για
τους γιατρούς: «Ξέρετε, έχουµε και ένα πρόβληµα, γιατί έχουν
φύγει όλοι στο εξωτερικό και δεν έχουµε να στελεχώσουµε». Ε,
βέβαια, πώς θα µπορέσουν να στελεχώσουν τα νοσοκοµεία µε
αυτά που τους δίνετε και µε αυτά που τους φορολογείτε;
Τώρα, αν θέλετε ανάπτυξη τύπου Κοσκωτά, που ήταν ο πρώτος διδάξας που αγόρασε µια τράπεζα και πλήρωσε αργότερα
µε τα λεφτά της τράπεζας, κάτι το οποίο κάνετε πλέον κατά
κόρον, δεν θεωρούµε ότι είναι ανάπτυξη.
Όπως, επίσης, σε µια ελεύθερη οικονοµία χρειάζεται και η
χρηµατοδότηση είτε οργανωµένα από το κράτος προς συγκεκριµένους φορείς, προκειµένου να υπάρξει ανάπτυξη είτε από το
τραπεζικό σύστηµα, εάν και εφόσον είναι υγιές. Αλλά πώς µπορεί
να είναι υγιές ένα τραπεζικό σύστηµα και για ποια ανάπτυξη να
µας οµιλείτε και για ποια ηλεκτρονικά τιµολόγια και άλλα φληναφήµατα µας λέτε, όταν οι µόνοι που παίρνουν δάνεια είναι τα
χρεοκοπηµένα πολιτικά κόµµατα, κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας, που τα δύο µαζί χρωστάνε γύρω στα 450
εκατοµµύρια ευρώ, όταν δίνονται θαλασσοδάνεια σε πολιτικά
στελέχη, τα οποία δεν αποπληρώνουν καθόλου ή όταν τα απο-
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πληρώνουν, τα αποπληρώνουν µε τον ορισµό του ευνοϊκότατου
όρου, µε όρους που θα ήθελε ο απλός Έλληνας πολίτης να αποπληρώνει µε πολύ µεγάλη ευχαρίστηση τα όποια δάνεια και υποχρεώσεις έχει απέναντι προς τράπεζες ή άλλου, χωρίς να έχει
κάποιο πρόβληµα. Αυτά, όµως, ισχύουν µόνο για τους πολιτικούς
που έχουν πάρει τα super θαλασσοδάνεια.
Μόνο ότι έχει να κάνει µε τον τουρισµό και τη ναυτιλία στην
πατρίδα µας πηγαίνει καλά. Ο µεν τουρισµός πηγαίνει από µόνος
του στον αυτόµατο πιλότο. Ας µην καυχιέται η κ. Κουντουρά, που
χρωστάει πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ σε δάνεια, ότι έχει
βάλει το χέρι της για αυτό. Αν ρωτήσετε τους επιχειρηµατίες που
εµπλέκονται στον τουρισµό, δεν είναι ότι βάζουν λεφτά στην
τσέπη, πλην ελαχίστων περιπτώσεων -όσοι έχουνε µεγάλες εταιρείες µε έδρα στο εξωτερικό, ναι, δεν πληρώνουν φορολογίες ή
πληρώνουν µικρές φορολογίες και έχουν κέρδη-, απλά λόγω του
τζίρου, µπορούν και ζουν σε σχέση µε άλλους οι οποίοι δεν
έχουν. Η δε ναυτιλία δεν έχει να κάνει σε τίποτα µε το ελληνικό
δηµόσιο. Είναι δύο τοµείς στους οποίους, όπως σας είπαµε, ευτυχώς το ελληνικό δηµόσιο δεν εµπλέκεται.
Το εν λόγω νοµοσχέδιο δεν αποτελεί κίνητρο για την καλώς
νοούµενη επιχειρηµατικότητα. Σας το εξηγήσαµε, θα σας το εξηγούµε συνεχώς και θα το δείτε και στην πράξη. Θα είστε βέβαια,
στην Αντιπολίτευση, αλλά αυτό δεν έχει καµµία σηµασία, γιατί
και αυτοί που θα έρθουν τις ίδιες γνώσεις έχουν επάνω στο επιχειρείν.
Και µέσα σε όλα αυτά, σε αυτό το τεχνικό επιχειρηµατικό νοµοσχέδιο, µας κοτσάρετε και µια τροπολογία που έχει να κάνει
µε την κάνναβη. Εδώ έχουµε να κάνουµε διάφορα σχόλια.
Κατ’ αρχάς, δεν γίνεστε διόλου πιστευτοί ως προς το αθώο
του ενδιαφέροντός σας, το ενδιαφέρον που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ, για
την ιατρική βιοµηχανική εκµετάλλευση της κάνναβης. Το φέρνετε
από εδώ, το φέρνετε από εκεί, προκειµένου να καταλήξετε στο
διαχρονικό πρόγραµµά σας για την πλήρη απελευθέρωση του
µπάφου και τη µαστουροποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Είναι
στόχος σας να κάνετε το όνειρο του κάθε Καρανίκα πραγµατικότητα. Και επειδή η ελληνική κοινωνία είναι κάπως µυστήρια, το
φέρνετε δια της µεθόδου της σαλαµοποιήσεως. Να µην ξεχάσουµε και τον πρώην Πρωθυπουργό Γεώργιο Jeffrey Παπανδρέου, ο οποίος έλεγε να φυτεύουµε και γλαστράκια στις βεράντες µας, ώστε ανά πάσα ώρα και στιγµή να µπορούµε να µαστουρώνουµε ελεύθερα.
Βέβαια, υπάρχει και µια άλλη οπτική γωνία που µπορούµε να
δούµε για την εν λόγω τροπολογία, που έχει να κάνει µε τον επαναπροσδιορισµό περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η καλλιέργεια
και επεξεργασία των ποικιλιών κάνναβης, του είδους Cannabis
Sativa L, περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω
του 0,2%. Έχει να κάνει πλέον και µε την µπίζνα, κάτι που µπορεί
να µην το είχαν σκεφτεί κάποιοι στην αρχή, αλλά το σκέφτηκαν
αργότερα.
Καταθέτουµε για τα Πρακτικά τις µπίζνες µε τις «φούντες» που
κάνει η αδερφή του κ. Καρανίκα, η οποία Ξανθούλα Καρανίκα τυχαίο;-, δεν το γνωρίζουν πολλοί, εργάζεται για την Golden Greece Holdings, η οποία έτοιµη από καιρό, αφού είχε µάλλον πληροφορίες εκ των έσω, εκµεταλλεύτηκε τις πρόσφατες διατάξεις
του σχετικού νοµοσχεδίου για τη φαρµακευτική κάνναβη. Ήταν
απολύτως προετοιµασµένοι, ήξεραν τα πάντα από πριν και έχουν
αρχίσει και κάνουν καλές δουλειές.
Καταθέτω για τα Πρακτικά κι άλλο ένα δηµοσίευµα µε στοιχεία. Ας µας διαψεύσει ο κύριος Υπουργός ή οποιοσδήποτε
άλλος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να επανέλθουµε τώρα στο τεχνικό αυτό νοµοσχέδιο, που έχει
να κάνει µε την ανάπτυξη του επιχειρείν. Πολλοί κατηγορούν τη
Χρυσή Αυγή ότι δεν έχει θέσεις, δεν έχει απόψεις, δεν έχει πρόγραµµα. Τους προκαλούµε, γιατί και σήµερα το πρωί σε µια ραδιοφωνική εκποµπή µε πολύ µεγάλη ακροαµατικότητα, ακούστηκαν κάποια επιχειρήµατα του στυλ ότι είναι λάθος που δεν
προσκαλούνται τα στελέχη της Χρυσής Αυγής στο ραδιόφωνο ή
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στην τηλεόραση για να εξευτελιστούν µε τις θέσεις και τις απόψεις τους. Τους προκαλούµε όπου και όποτε θέλουν να µας καλέσουν για οποιοδήποτε ζήτηµα και να συζητήσουµε µε όλους
αυτούς τους ινστρούχτορες που εκπροσωπούν άλλα κόµµατα,
τα οποία εδώ και σαράντα χρόνια έχουν καταστρέψει την πατρίδα µας και τώρα καλούνται ξανά ως αυτόκλητοι σωτήρες να
µας σώσουν, να µας πουν πώς γίνεται η τρίτη πολιτική δύναµη,
που είναι η Χρυσή Αυγή, χωρίς κρατική χρηµατοδότηση, χωρίς
να έχει δανειστεί ούτε ευρώ, χωρίς χρωστάει σε κανέναν, να παραµείνει τρίτη πολιτική δύναµη. Και αφού µπορούµε και έχουµε
καλά τα του οίκου µας, πιστεύετε ότι δεν θα µπορέσουµε να
έχουµε καλά και τα της πατρίδας µας, σε σχέση µε αυτούς, που
χρωστάνε και σε κοµµατικό επίπεδο άνω των 200 εκατοµµυρίων
ευρώ ο καθένας, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες εκατοµµύρια
ευρώ µεµονωµένα Βουλευτές και στελέχη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ή άλλων κοµµάτων, που ευαγγελίζονται να γίνουν κυβέρνηση και να µας ξανασώσουν; Έχουµε προτάσεις. Ανά πάσα
ώρα και στιγµή εδώ είµαστε να σας τις πούµε και να µας βάλετε
στον τοίχο.
Επίσης, επειδή έρχονται και αυτοδιοικητικές εκλογές και
πολύς λόγος γίνεται και ακούµε από την απελθούσα Περιφερειάρχη κ. Δούρου πόσα καλά έκανε σε όλους τους τοµείς, εκτός
από την υπευθυνότητα της στο Μάτι, στη Μάνδρα και αλλού, να
καυχιέται και να µας λέει ότι δεν είναι fake news η αρωγή της Περιφέρειας Αττικής υπό τη σκέπη της προς την επιχειρηµατικότητα. Ακούµε συνεχώς τεράστια ποσά που µοιράζουν σε φόρα,
σε προγράµµατα, αλλά τίποτα απολύτως, στην ουσία, στην
πραγµατική οικονοµία. Δεν έχει ωφεληθεί ο µικροµεσαίος επιχειρηµατίας, ο βιοτέχνης, ο αγρότης της Περιφέρειας Αττικής κάτι
από την Περιφέρεια Αττικής. Μοιράζονται τεράστια ποσά τα
οποία επί της ουσίας πετιούνται σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Η αυτοδιοικητική έκφραση της Χρυσής Αυγής για την Περιφέρεια Αττικής, της οποίας έχω την τιµή να ηγούµαι και να κατεβαίνω και
υποψήφιος περιφερειάρχης, έχει ένα πρόγραµµα πολύ συγκεκριµένο και σας καλούµε, «φίλους και εχθρούς» σε οποιοδήποτε
διαξιφισµό, σχετικά µε τις προτάσεις και τις θέσεις µας και όχι
σε φωνασκίες τύπου «δεν οµιλούµε µε νάζι», «δεν οµιλούµε µε
τον ένα», «δεν οµιλούµε µε τον άλλο». Αυτά σας τα επιστρέφουµε
και σας τα επιστρέφει και ο ελληνικός λαός.
Κλείνοντας, θα θέλαµε να σας πούµε και για το εν λόγω θέµα
και για όλα ότι και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην αυτοδιοίκηση εµείς θα δώσουµε τον καλύτερό µας εαυτό. Θα δώσουµε την επιχειρηµατική εµπειρία που έχουµε πολλοί εξ ηµών
στην πραγµατική αγορά και όχι σε φληναφήµατα. Γιατί, κύριοι
της Κυβέρνησης, δεν έχει σηµασία µόνον τι λέει κάποιος και τι
υπόσχεται κάποιος. Σηµασία έχει και ποιος το λέει. Και επειδή
εσείς δεν έχετε κολλήσει ούτε ένα ένσηµο στο ΤΕΒΕ, στην πραγµατική αγορά, δεν έχει απολύτως καµµία σηµασία τι λέτε.
Καταψηφίσουµε το εν λόγω νοµοσχέδιο, καταψηφίσουµε την
τροπολογία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε µε τον
ειδικό αγορητή από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας τον κ.
Αθανάσιο Βαρδαλή.
Ορίστε, κύριε Βαρδαλή, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε υλοποιείται µια
ακόµη δέσµευση προς την τρόικα που αφορά τους εταιρικούς
µετασχηµατισµούς. Μιλάµε για ένα ζήτηµα καίριας σηµασίας για
το κεφάλαιο, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του και την
αύξηση της κερδοφορίας του.
Γιατί είναι σηµαντικό ζήτηµα για τους επιχειρηµατικούς οµίλους; Διότι ανάµεσα στα άλλα διαρθρωτικά προβλήµατα, που αντιµετωπίζει η ελληνική καπιταλιστική οικονοµία είναι και αυτό των
πολύ µικρών επιχειρήσεων σε σχέση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγµα που τις δυσκολεύει στον ανταγωνισµό
που όλο και οξύνεται τα τελευταία χρόνια.
Και τι έρχεται να λύσει το νοµοσχέδιο για τις µεταµορφώσεις
των επιχειρήσεων και µάλιστα πώς το κάνει αυτό;
Κατ’ αρχάς, θέλει να συµβάλλει ακόµη περισσότερο στο να
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υπάρξει µεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να µπορούν ευκολότερα οι
επιχειρήσεις να συγχωνεύονται, να αλλάζουν µορφή, να αποσπώνται κλάδοι όλων των µορφών των εταιρειών, µε σκοπό να
προχωρήσει απρόσκοπτα η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, να µεγεθυνθούν οι επιχειρήσεις, για να µπορούν να σταθούν σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον σε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκόσµια. Και αυτό το πρόβληµα έρχεται να λύσει η σηµερινή Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Φθάνει από µόνο του αυτό το µέτρο για να ξεπεραστούν τα
προβλήµατα των επιχειρήσεων µε τον ανταγωνισµό που αντιµετωπίζουν, για να αυξηθεί η κερδοφορία τους; Όχι, βέβαια. Άλλωστε, η προώθηση των µετασχηµατισµών δεν είναι ένα ξεκοµµένο
µέτρο, αλλά εντάσσεται σε µια γενικότερη προσπάθεια αναµόρφωσης όλου του εµπορικού δικαίου.
Να θυµίσω ότι στο πρόσφατο παρελθόν η Κυβέρνηση εκσυγχρόνισε τους νόµους για τις ανώνυµες εταιρείες, τις εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης, απλοποίησε τις διαδικασίες ίδρυσης και
επανίδρυσης των εταιρειών, πήρε µέτρα για τη µείωση του κόστους λειτουργίας τους, τη γραφειοκρατία και άλλα σε αυτή την
κατεύθυνση, όπως µία σειρά µέτρα για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος.
Τι να πρωτοθυµηθεί κανείς σε αυτή την κατεύθυνση; Την αλλαγή, για παράδειγµα, του αναπτυξιακού νόµου; Τον νέο νόµο
για τις στρατηγικές επενδύσεις που έχουν έτοιµο στα συρτάρια
τους; Το Κτηµατολόγιο, τους δασικούς χάρτες, τη χάραξη αιγιαλού, τη µεταφορά επιχειρήσεων από άτυπες συγκεντρώσεις σε
οργανωµένες υποδοµές και βέβαια µια σειρά –κυρίως αυτό- χρηµατοδοτικά εργαλεία που βοηθούν τις επενδύσεις και την προσέλκυση κεφαλαίων; Θυµηθείτε το ΕΣΠΑ, το Πακέτο Γιούνκερ,
την αναπτυξιακή τράπεζα και τα λοιπά.
Αν και όλα αυτά που έκανε η Κυβέρνηση για λογαριασµό του
κεφαλαίου δεν ήταν λίγα, δεν πρόκειται να σταµατήσει εδώ. Θα
ακολουθήσουν και ανάλογες νοµοθετικές πρωτοβουλίες για το
ΓΕΜΗ, τα επιµελητήρια και πάει λέγοντας.
Όλα αυτά τα µέτρα και πολλά άλλα εκφράζουν ακριβώς τις
απαιτήσεις του κεφαλαίου. Υπηρετούν τον στόχο της καπιταλιστικής ανάκαµψης, πάνω στον οποίο εργάζεται και η σηµερινή
Κυβέρνηση, νοµοθετώντας µέτρα που θα δώσουν ώθηση στην
ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.
Άρα, κατά τη γνώµη µας, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Υλοποιείται
µια πολιτική που είναι συνεκτική και έχει ξεκάθαρο στόχο, ακριβώς αυτόν, την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών
οµίλων. Για αυτό δουλεύει και η σηµερινή Κυβέρνηση.
Όµως, αν υποθέσουµε ότι όλα αυτά τα θεσµικά εργαλεία θα
λειτουργήσουν µε τον πιο άψογο τρόπο, φτάνουν να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι συγχωνεύσεις και η µεγέθυνση των επιχειρήσεων; Κατά τη γνώµη µας, όχι.
Πρώτον, για το άµεσο µέλλον υπάρχουν µια σειρά προαποφασισµένα µέτρα στη µεταµνηµονιακή περίοδο, αναδιαρθρώσεις
που πρέπει να υλοποιηθούν και θα υλοποιηθούν, ανεξάρτητα
από το ποιος θα είναι στην κυβέρνηση τα επόµενα χρόνια.
Και δεύτερον, χρειάζονται και φορολογικά κίνητρα για να διευκολυνθούν οι συγχωνεύσεις και οι συνεργασίες των επιχειρήσεων. Και η Κυβέρνηση εδώ είναι σε ετοιµότητα. Στην ακρόαση
φορέων, για παράδειγµα, οι εκπρόσωποι των βιοµηχάνων, του
Χρηµατιστηρίου, του ΣΕΤΕ και άλλων ζήτησαν να υπάρξουν νέα
φορολογικά κίνητρα και µάλιστα να αναβληθεί για ένα µικρό χρονικό διάστηµα η εφαρµογή του νοµοσχεδίου, µέχρι να γίνει η
εναρµόνιση και του φορολογικού δικαίου στις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Και η Κυβέρνηση δεν έχασε χρόνο. Στην κατ’ άρθρο συζήτηση
στην επιτροπή, δηλαδή στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση της
επιτροπής, δήλωσε πανέτοιµη, ότι µέσα σε δυο µήνες θα φέρει
νέο φορολογικό νοµοσχέδιο µε κίνητρα που θα διευκολύνουν τις
συγχωνεύσεις. Δηλαδή και άλλο τζάµπα χρήµα, προφανώς για
να καταπολεµηθεί η κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα, όπως µας
ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ότι αποτελεί το πρόβληµα στην
ανάπτυξη της οικονοµίας. Με λίγα λόγια, να, αυτό είναι το νέο
µοντέλο ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ!
Τέτοιου είδους µέτρα, τέτοιες αναδιαρθρώσεις µάς λέτε ότι
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βελτιώνουν την αξιοπιστία της χώρας. Την αξιοπιστία της χώρας
απέναντι σε ποιους; Μα, απέναντι στις αγορές, απέναντι στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους
δανειστές. Όλα αυτά, όµως, δεν έχουν καµµία σχέση µε τα συµφέροντα των εργαζοµένων και του λαού, καµµία απολύτως!
Άλλωστε, την αξιοπιστία απέναντι στον λαό την έχετε χάσει
από την πρώτη µέρα που βγήκατε στην Κυβέρνηση. Αυτό, όµως,
το γεγονός δεν σας εµποδίζει να δίνετε κούφιες υποσχέσεις για
αποκατάσταση των αδικιών, δίκαιη ανάπτυξη και άλλα τέτοια χαρούµενα. Αυτά τα µέτρα που τώρα νοµοθετείτε δεν είναι τίποτα
άλλο από µέτρα που έχουν ξεµείνει από τα µνηµόνια, δεν προλάβατε να τα πάρετε δηλαδή για λογαριασµό του κεφαλαίου.
Για όλα αυτά τα ζητήµατα αυτής της συνεκτικής πολιτικής που
ακολουθεί και υλοποιεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τι λένε τα άλλα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βαρδαλή, σας
διακόπτω για ένα λεπτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα οχτώ µαθήτριες και µαθητές και τρεις
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµνάσιο Ζωγράφου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Βαρδαλή, συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Για όλα αυτά, λοιπόν, τα µέτρα τι
λένε τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης; Ακούστε ορισµένες
προτάσεις: Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, απλοποίηση
αδειοδοτήσεων, σύγχρονο χωροταξικό πολεοδοµικό πλαίσιο,
προσιτό ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις, περιορισµός
του µεριδίου στην αγορά της ΔΕΗ, ειδικά φορολογικά κίνητρα
που θα κινητοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση-υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, να προχωρήσουν
άµεσα οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές, οι συνεργασίες.
Απέναντι σε αυτές τις προτάσεις, αν κάποιος έκλεινε τα µάτια
και τις άκουγε, θα µπορούσε άραγε να διακρίνει σε ποιου κόµµατος το πρόγραµµα υπάρχουν; Η απάντηση είναι πως όχι. Γιατί;
Μα, γιατί όλα τα παραπάνω υπάρχουν σε όλα τα προγράµµατα
όλων των κοµµάτων και της Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης.
Και όχι µόνο συµφωνείτε µε αυτά, αλλά ζητάτε από την Κυβέρνηση να πάρει και άλλα σε αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγµα, ζητάτε να µειωθεί και άλλο η φορολογία του κεφαλαίου.
Άλλωστε, όλα τα σχετικά νοµοσχέδια, που προανέφερα και
αφορούν τους επιχειρηµατικούς οµίλους, τις εταιρείες κάθε µορφής τα έχετε ψηφίσει όλοι. Εποµένως, το ιδεολόγηµα που πλασάρεται τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη Νέα Δηµοκρατία,
ότι υπάρχουν δύο κόσµοι που συγκρούονται, στην περίπτωση
αυτή αποδεικνύεται πόσο κάλπικο είναι. «Πρόοδος» -σε εισαγωγικά- και «συντήρηση», αλλά όταν πρόκειται για τα συµφέροντα
του κεφαλαίου, για το τι πρέπει να γίνει για να είναι ανταγωνιστικό, να αυγατίζει τα κέρδη του, τότε πάτε όλοι µαζί χέρι χέρι,
τα βρίσκετε µια χαρά. Βεβαίως, έχετε και διαφορές, αλλά αυτές
αφορούν το πώς αυτός ο στόχος θα υλοποιηθεί, µε ποια µέτρα,
ποιος είναι πιο ικανός να τα υλοποιήσει. Άρα, έχετε διαφορές σε
δευτερεύοντα ζητήµατα που µπορεί να έχουν και αυτά τη σηµασία τους, αλλά δεν αλλάζουν την κατεύθυνση, τον στόχο δηλαδή.
Υποστηρίζετε ότι µέσα από αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη
θα κερδίσουν και οι εργαζόµενοι. Όµως, αυτή η διαδικασία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου θα έχει τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις. Από τη µια, θα συγκεντρώνεται όλο
και περισσότερος πλούτος σε λιγότερα χέρια και από την άλλη,
θα αυξάνεται η σχετική και απόλυτη εξαθλίωση της εργατικής
τάξης και των λαϊκών στρωµάτων. Από αυτήν την άποψη, έχει ενδιαφέρον να δούµε κατά πόσο επηρεάζεται η θέση των εργαζοµένων των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Στα άρθρα 12 και 64, για παράδειγµα, του νοµοσχεδίου, που
ορίζουν ότι –διαβάζω, βάζω εισαγωγικά- «σε κάθε περίπτωση µε-
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τασχηµατισµού που διέπεται από τον παρόντα οι εργαζόµενοι
προστατεύονται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τη µεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη».
Ποια ήταν η προστασία µέχρι τώρα από τις κείµενες διατάξεις
που επικαλείται το νοµοσχέδιο; Τι λέει η µέχρι τώρα εµπειρία;
Αυτή η διαδικασία των συγχωνεύσεων συνοδεύτηκε πάντα και
συνοδεύεται µε τη µείωση του συνολικού αριθµού των εργαζόµενων στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται και παράλληλα, συνολικά στην οικονοµία, υπάρχει ξεκλήρισµα των αγροτών και
ραγδαία µείωση των επαγγελµατοβιοτεχνών.
Με το άρθρο 57 του νοµοσχεδίου που συζητάµε δίνεται η δυνατότητα απόσπασης κλάδου. Αυτές τις µέρες γίνεται συζήτηση
-άλλωστε σήµερα-αύριο περιµένουµε να κατατεθεί από την Κυβέρνηση- µεταξύ της Κυβέρνησης, των τραπεζιτών και των «θεσµών» δήθεν για το πώς θα σώσουν την πρώτη κατοικία, αλλά
στην ουσία για το πώς θα απαλλαγούν οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Για να γίνει αυτό, µεταξύ άλλων προωθείται και η
απόσχιση του κλάδου ή σταδιακά τµηµάτων του κλάδου των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες και η µεταβίβασή τους σε διάφορα funds. Τα πακέτα των κόκκινων δανείων που θα µεταβιβαστούν θα ακολουθούνται και από το αντίστοιχο προσωπικό που
θα µεταβιβάζεται σ’ αυτά. Άλλωστε αυτό έχει ανακοινωθεί από
τους γενικούς διευθυντές της Τράπεζας Πειραιώς στους εργαζόµενους και θα ακολουθήσουν προφανώς και οι άλλες τράπεζες.
Τα όσα λέγονται ότι δεν µπορούν να γίνουν µαζικές απολύσεις
νοµικά, κατά τη γνώµη µας είναι ανοησίες. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ήδη έχει νοµιµοποιήσει τις µαζικές απολύσεις, καταργώντας την
έγκριση που απαιτούνταν για µαζικές απολύσεις από το Υπουργείο Εργασίας, ενώ προ διετίας απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τις νοµιµοποιεί, βλέπε την υπόθεση µε τα «ΤΣΙΜΕΝΤΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ».
Μετά την πώληση των κόκκινων δανείων και τη σµίκρυνση των
συστηµικών τραπεζών ανοίγει και ο δρόµος για τη συγχώνευση
ακόµη παραπέρα των τραπεζών. Άλλωστε εδώ και αρκετά χρόνια
ακούγεται η θεωρία των δυόµισι τραπεζών. Τώρα οι εργαζόµενοι
στις τράπεζες έχουν και εµπειρία. Στον τραπεζικό κλάδο από την
αρχή της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης έγιναν µια σειρά
από συγχωνεύσεις και εξαγορές, µε αποτέλεσµα να µείνουν οι
τέσσερις συστηµικές τράπεζες και οι εργαζόµενοι σ’ αυτές να
έχουν µειωθεί από εξήντα οκτώ χιλιάδες που ήταν πριν την καπιταλιστική οικονοµική κρίση σε τριάντα οκτώ χιλιάδες. Η συµφωνηµένη προοπτική είναι µέχρι το 2021 να φτάσουν τις είκοσι οκτώ
χιλιάδες, δηλαδή να µειωθούν κατά άλλες δέκα χιλιάδες θέσεις,
δηλαδή συνολικά στα τελευταία δέκα χρόνια να έχουν µειωθεί οι
εργαζόµενοι κατά σαράντα χιλιάδες. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αυτό µας λέει η εµπειρία µέχρι τώρα για τα περί προστασίας των εργαζόµενων, που κατά τη γνώµη µας αποτελούν µια
µεγάλη κοροϊδία.
Είναι, λοιπόν, αστείο να µιλάτε για εταιρικούς µετασχηµατισµούς στους εργάτες, στους αγρότες, στους αυτοαπασχολούµενους, όταν στην πράξη αυτό που έχει αποδειχθεί είναι πως οι
µόνοι κερδισµένοι από τη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση
είναι το κεφάλαιο. Μάλιστα, είναι αστείο να µιλάτε, όταν έχετε
εξαντλήσει τον λαό µε τη φορολογία και τα διάφορα χαράτσια
και τα πανωτόκια, προκειµένου να βρεθούν λεφτά ώστε το κράτος να µπορεί να παρέχει στις επιχειρήσεις που µετασχηµατίζονται διάφορα φορολογικά κίνητρα. Για ποια δήθεν δίκαιη ανάπτυξη κάνετε λόγο; Η βαρβαρότητα που βιώνουν τα εργατικά
λαϊκά στρώµατα δεν µπορεί να βρει διέξοδο στο σηµερινό σύστηµα της εκµετάλλευσης. Αυτό δεν µπορεί να γίνει σε καµµία
περίπτωση φιλολαϊκό.
Απέναντι σ’ αυτήν την κατάσταση είναι ανάγκη οι εργαζόµενοι
να οργανώσουν τον αγώνα τους ενάντια στις απολύσεις, να παλέψουν για σύµβαση µε γνώµονα τα δικά τους συµφέροντα και
όχι αυτά των εργοδοτών, να συντονίσουν τη δράση τους µε το
σύνολο των εργαζοµένων και των φτωχών λαϊκών στρωµάτων,
να βάλουν τέλος σ’ αυτά τα αντιλαϊκά σχέδια των επιχειρηµατικών οµίλων και των κυβερνήσεών τους.
Όσο για το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, το ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν από τους
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επτά πυλώνες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθορίζει τους
στόχους για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι το
2020 και αποτελεί κρίσιµο στοιχείο µιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κυρίως για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας
της.
Το ηλεκτρονικό τιµολόγιο που συζητάµε στο δεύτερο µέρος
του νοµοσχεδίου, στο πλαίσιο των δηµόσιων συµβάσεων, αποτελεί µέτρο που ευνοεί τους µεγάλους οµίλους µέσω της ενοποίησης της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να µπορούν
ευκολότερα να κτυπάνε και να παίρνουν µεγάλα έργα σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση οι µεγάλες επιχειρήσεις.
Από την άλλη, θα αυξηθεί το κόστος για τους αυτοαπασχολούµενους και τις µικρές επιχειρήσεις που θα χρειαστούν κεφάλαια
για την προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα. Αυτό από µόνο του
αποτελεί µία καλή απόδειξη για το ποιον ωφελούν τα νέα µέσα
παραγωγής και οι νέες τεχνολογίες σ’ αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της οικονοµίας στο σύστηµά σας.
Η αξιοποίηση του διαδικτύου και των νέων µέσων παραγωγής
προς όφελος των κοινωνικών αναγκών προϋποθέτει κατά τη
γνώµη µας έναν ριζικά διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης όπου τα
βασικά µέσα παραγωγής θα αποτελούν κοινωνική κρατική ιδιοκτησία και θα στηρίζονται στον εργατικό έλεγχο και τη λαϊκή συµµετοχή.
Απ’ ό,τι γίνεται φανερό, για όλους τους παραπάνω λόγους
εµείς θα καταψηφίσουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και επί της
αρχής και επί των άρθρων.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για ένα λεπτό µόνο
για να πω κάποιες σκέψεις σε σχέση µε την τροπολογία που
αφορά στην παραγωγή της φαρµακευτικής κάνναβης.
Εµείς διαφωνούµε, γιατί και όταν συζητήθηκε ο αντίστοιχος
ν.4523 για την παραγωγή, µεταφορά, µεταποίηση κ.λπ. της φαρµακευτικής κάνναβης, είχαµε πει ότι αυτό το ζήτηµα θα έπρεπε
να λυθεί µε κρατικό µονοπώλιο και να εξασφαλιστεί να παίρνουν
το φάρµακο όσοι το έχουν ανάγκη δωρεάν.
Η λογική της Κυβέρνησης είναι σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Ανοίγει ένα νέο πεδίο κερδοφορίας και θέλει να στηρίξει αυτούς που το παράγουν. Στηρίζει τους εµπόρους του
πόνου, διευκολύνοντάς τους µε την κατάργηση εµποδίων να
µπορούν να την καλλιεργούν, για παράδειγµα, και σε γη υψηλής
παραγωγικότητας.
Και τι δεν έχετε πει για να περάσετε αυτήν σας τη λογική.
Ακόµη και ως αντίδοτο για την ανεργία αντιµετωπίζετε την καλλιέργεια, επεξεργασία και εξαγωγή της φαρµακευτικής κάνναβης. Δεν αναφερόµαστε στη γενικότερη πολιτική της ναρκοκουλτούρας που προωθεί η Κυβέρνηση.
Εµείς θα καταψηφίσουµε και αυτήν την τροπολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώων κ. Μάριος Γεωργιάδης.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα
ξεκινήσω µε το ότι είχαµε µία αρκετά fruitful –θα έλεγα σε καλά
ελληνικά- συζήτηση στις επιτροπές και αρκετά απ’ αυτά που προτείναµε είδαµε ότι υλοποιήθηκαν και είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι σαν Ένωση Κεντρώων γι’ αυτό.
Παρ’ όλα αυτά, το σχέδιο νόµου χρήζει βελτίωσης σε κάποια
από τα άρθρα. Θα αναφερθώ περισσότερο γενικά για τις εταιρείες και όχι σε λεπτοµέρειες επί των άρθρων. Τα είπαµε και στις
επιτροπές. Πιστεύω ότι στο τέλος της µέρας θα βοηθήσει το εν
λόγω σχέδιο νόµου και θα στηρίξει τις εταιρείες, τους µετασχηµατισµούς.
Όπως είπα, τις προηγούµενες µέρες καταθέσαµε µια σειρά
νοµοτεχνικών βελτιώσεων που αφορούν στους µετασχηµατισµούς. Απλά θα ήθελα να κάνω κάποιες συγκεκριµένες παρατηρήσεις.
Οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών δεν έδειξαν κανένα
ενδιαφέρον και δεν είχε καµµία βούληση η νοµοθετική τους πρωτοβουλία, ώστε να θέσουν στέρεες βάσεις στην πραγµατική οικονοµία και αυτό διότι στο κοινωνικό κράτος οποιεσδήποτε
παροχές στις ασθενείς κοινωνικές οµάδες, από τις επιχειρήσεις
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και τα νοµικά πρόσωπα θα προέλθουν και αυτό διότι προέρχονται από τη φορολογία των κερδών τους, καλώς ή κακώς. Για να
υπάρξει, όµως, φορολογία και έσοδο στο κράτος µας, θα πρέπει
πρώτα να υπάρξουν κέρδη στις επιχειρήσεις και αυτή είναι η λογική.
Αν βάλουµε στην άκρη τα µεγάλα φορολογικά και εισφορολογικά βάρη που αποτελούν ένα τεράστιο επενδυτικό αντικίνητρο,
υπάρχει επιπρόσθετα και το γραφειοκρατικό κόστος, η πολυνοµία, καθώς επίσης και η καθυστέρηση στην απόδοση της δικαιοσύνης. Αν ένας ξένος επενδυτής έλθει και διαπιστώσει το συνολικό κόστος σε χρόνο, αλλά και σε χρήµα, όλων των παραπάνω, δυστυχώς διστάζει να εµπιστευτεί τη χώρα µας και γι’
αυτόν τον λόγο βλέπουµε ότι επενδύσεις δεν υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Στη χώρα µας οι εταιρικοί µετασχηµατισµοί ήταν λίγοι στον
αριθµό µέχρι σήµερα και ως επί τον πλείστον σε µικρή και µεγάλη αξία συναλλαγής. Εκτός από το ελλιπές και αντιφατικό
µέχρι σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο, ο αριθµός των µετασχηµατισµών αυτών ήταν κλειστός, δηλαδή ορισµένες εταιρικές µορφές
αποκλείονταν απ’ αυτήν τη διαδικασία, κάτι το οποίο έρχεται
αυτό το νοµοσχέδιο να λύσει. Δεν προβλεπόταν η µετατροπή επιχειρήσεων από µεγαλύτερη νοµική µορφή σε µικρότερη παρά
µόνο σε ισοδύναµο ή σε ανώτερο νοµικό τύπο. Για παράδειγµα,
µέχρι σήµερα η απορρόφηση µιας εταιρείας ΑΕ από µία ΕΠΕ δεν
ήταν δυνατή.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, συνολικά στην Ελλάδα
κατά την περίοδο 2012 έως και σήµερα πραγµατοποιήθηκαν χίλιες πεντακόσιες ογδόντα τρεις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Τα
στοιχεία αυτά τα ζήτησε ο ΣΕΒ και διατέθηκαν και στη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ. Οι µισές, λοιπόν, απ’ αυτές
τις συγχωνεύσεις έγιναν τη διετία 2013 - 2014 επειδή ο ν.4172/
2013 προέβλεπε κάποια παραπάνω ευελιξία.
Σύµφωνα µε την «PriceWaterhouseCoopers», το 2017 πραγµατοποιήθηκαν τριάντα έξι συναλλαγές εξαγοράς και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα συνολικής αξίας 1,6 δισεκατοµµυρίου ευρώ,
ενώ η µέση αξία συναλλαγής ανήλθε στα 45 εκατοµµύρια ευρώ.
Πρόκειται για στροφή προς τις µικροµεσαίες συναλλαγές,
πράγµα που αποτελεί και δείκτη συρρίκνωσης της ελληνικής οικονοµίας.
Αξίζει να σηµειώσουµε και το κύριο µερίδιο των συναλλαγών
αυτών την τελευταία δεκαετία, ότι αφορούν και εισερχόµενες συναλλαγές, δηλαδή η απόκτηση εγχώριων περιουσιακών στοιχείων από ξένους επενδυτές. Οι εισερχόµενες συναλλαγές
κάλυψαν κατά µέσο όρο το 71% του συνόλου, κατά την περίοδο
2007 - 2017. Αντίστοιχα, οι εξερχόµενες συναλλαγές, δηλαδή η
εξαγορά και η συγχώνευση ξένων εταιρειών από ελληνικά συµφέροντα, ανήλθε µόλις στο 5% του συνόλου, ενώ οι εγχώριες
συναλλαγές µόλις στο 24%. Όλα αυτά τα στοιχεία φαίνονται ανησυχητικά. Μερικές φορές το ελληνικό κράτος µοιάζει να προχωρά µε ταχύτητα χελώνας και να είναι ο ουραγός των διεθνών
εξελίξεων.
Καταθέτω στα Πρακτικά σχετικό διάγραµµα της PWC που
αφορά τις συγχωνεύσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μάριος
Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στην Ένωση Κεντρώων είδαµε µε θετικό µάτι τις περισσότερες
αλλαγές στο προκείµενο νοµοσχέδιο. Οµολογουµένως, η αγορά
ήθελε και είχε την ανάγκη µία τέτοια ενοποίηση επιµέρους νοµοθετηµάτων σε ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο για τον τρόπο µετασχηµατισµού των εταιρειών. Θεωρητικά θα διευκολυνθούν οι
αλλαγές στα νοµικά πρόσωπα από εδώ και στο εξής, αρκεί να
ενηµερωθούν καταλλήλως οι φορολογικές και οι διοικητικές
δοµές του κράτους.
Μέχρι σήµερα, υπήρχαν πάρα πολλά κενά, ασάφειες, παραλείψεις και στους εταιρικούς µετασχηµατισµούς. Αυτές δηµιουργούσαν προβλήµατα τόσο στις φορολογικές αρχές, όσο και σε
επιµέρους νοµικές διαδικασίες. Αρκετά κενά καλύπτονται ορθώς,
αλλά σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του νόµου και ορι-
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σµένα σηµεία αυξηµένου κινδύνου, τα οποία διαπιστώσαµε και
θεωρούµε ότι σας τα υποβάλαµε εγκαίρως.
Σύµφωνα µε τις αλλαγές που είδαµε και σύµφωνα µε τις βελτιώσεις που υποβάλαµε, επιδιώκουµε να δούµε στην Ελλάδα λιγότερες εταιρείες-«φαντάσµατα» ή τις λεγόµενες εταιρείες«ζόµπι», όπως είναι γνωστές στην αγορά. Σύµφωνα µε τη µελέτη
του ΟΟΣΑ, επιχειρήσεις-«ζόµπι» θεωρούνται όσες είναι ηλικίας
άνω των δέκα ετών και µε ποσοστά του δείκτη κάλυψης τόκων
µικρότερα του 1 για τρία συναπτά έτη. Σηµειώνεται ότι ο εν λόγω
δείκτης αποτυπώνεται στην ικανότητα µιας επιχείρησης να εξοφλεί τους τόκους των ξένων κεφαλαίων από τα καθαρά κέρδη
και ο λόγος καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων προς σύνολο
τόκων. Αυτά είναι αρκετά τεχνοκρατικά βέβαια. Τα γνωρίζετε,
όµως, πάρα πολύ καλά και εσείς προσωπικά, κύριε Υπουργέ.
Προς στοιχειοθέτηση του παρόντος ισχυρισµού, παραθέτω
σχετικά στοιχεία του ΟΟΣΑ, στη διάθεσή σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μάριος
Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οπότε το ποσοστό των εταιρειών-«ζόµπι» στο σύνολο της οικονοµίας και των εργαζοµένων σε αυτές στην Ελλάδα είναι
28,2%, δηλαδή πάνω από το 1/4. Η αµέσως επόµενη χώρα είναι
η Ιταλία µε ποσοστό 19,2%. Ένας θετικός µετασχηµατισµός δεν
µπορεί να είναι µόνο ένα ξεκαθάρισµα των εταιρειών-«ζόµπι»,
όπως προανέφερα, αλλά και µία πρόοδος ενός νοµικού προσώπου σε µία καταλληλότερη και πιο ευέλικτη µορφή λειτουργίας
και διοίκησης που θα εξυπηρετεί στο τέλος της ηµέρας αποτελεσµατικότερα τις ανάγκες αγοράς και της κοινωνίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και αρκετές παρατηρήσεις µας που είχαν να κάνουν µε την προστασία των πιστωτών
κατά τη µετάβαση από τη µία µορφή στην άλλη. Εκτός, λοιπόν,
από τους επιµέρους µας προβληµατισµούς, υπάρχουν και κάποιοι προβληµατισµοί γενικότερης µορφής που αφορούν το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Θα θέλαµε να µάθουµε πώς θα εκσυγχρονιστεί το φορολογικό
σχέδιο για να δέσει µε τις παρούσες συναλλαγές στον µετασχηµατισµό εταιρειών. Για παράδειγµα, θα διατηρηθούν τα νοµοθετήµατα που αφορούν αναπτυξιακές δράσεις και θα αναµορφωθεί
το περιεχόµενό τους ή θα οδηγηθούµε σε ένα εντελώς νέο πλαίσιο, το οποίο ακόµη δεν ξέρουµε; Ποια ακριβώς µορφή θα έχει
αυτό το νέο πλαίσιο; Ο τρέχων Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος πάντως δεν είναι επαρκής ώστε να καλύψει όλα αυτά τα ζητήµατα που εισάγονται µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Άλλη µία ερώτηση και απορία είναι η εξής: Σκοπεύετε να θεσπίσετε διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετικά κριτήρια,
σε σχέση µε τα αναπτυξιακά νοµοθετήµατα στο εξής; Μέχρι σήµερα ο κύριος στόχος ήταν η ύπαρξη µεγάλων οικονοµικών µονάδων. Θυµόµαστε και τις δηλώσεις των στελεχών της Συµπολίτευσης που έλεγαν ότι η εποχή που κάποιος ήταν αφεντικό του
εαυτού του εάν είχε ένα µαγαζί έχει τελειώσει. Αυτά δεν µπορεί
να ακούγονται εν έτει 2019.
Καταθέτω στα Πρακτικά σχετική αναφορά.
(Στο σηµείο αυτό ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μάριος
Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά τα στεγανά κι αυτές τις προκαταλήψεις –θα µπορούσαµε
να πούµε- τις έχετε ξεπεράσει; Έχουµε ως κράτος συνειδητοποιήσει ότι µία επιχείρηση για να γίνει µεγάλη πρέπει να περάσει
από το στάδιο της µικρής, της ελπιδοφόρας startup; Αν τα µελλοντικά αναπτυξιακά νοµοσχέδια δεν αλλάξουν νοοτροπία και αν
δεν δοθεί περισσότερη έµφαση στα µικρά εταιρικά σχήµατα,
πολύ φοβάµαι ότι όλος ο κόπος που κάνατε για τη σύνταξη του
εν λόγω νοµοσχεδίου δεν θα πιάσει τόπο.
Επίσης, διερωτόµαστε αν θα υπάρξουν φορολογικά κίνητρα
στις περιπτώσεις µετασχηµατισµού εταιρειών που έχουν λυθεί ή
βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης. Και αν ναι, τι είδους προσανατολισµό θα έχουν αυτά τα φορολογικά κίνητρα;
Πέρα από τα παραπάνω, νοµίζουµε ότι για να γίνει ολοκληρωµένη η δουλειά που σκοπεύετε να κάνετε διά του παρόντος, πρέ-
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πει να γίνουν και άλλες παράλληλες ενέργειες. Θα σας δώσω
ένα παράδειγµα: Θα εκπαιδεύσετε τους υπαλλήλους των υπηρεσιών ΓΕΜΗ; Και αυτό το αναφέρω, διότι σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, οι υπηρεσίες του είναι οι αρµόδιες και έχουν το µεγαλύτερο σκέλος του νέου νοµικού πλαισίου. Θα υπάρξει ένα µεταβατικό διάστηµα της δηµοσίευσης του νέου νόµου και της
έναρξης ισχύος του κατά το πρότυπο του ν.4548/2018 για τις
ανώνυµες εταιρείες, προκειµένου να προσαρµοστούν στις νέες
προβλέψεις τόσο η δηµόσια διοίκηση όσο και οι επιχειρήσεις;
Θυµίζουµε ότι ο νόµος 4548/2018 θεσπίστηκε τον Ιούνιο του
2018. Η ισχύς του, όµως, ξεκίνησε στις αρχές του τρέχοντος
έτους.
Θα θεσπίσετε φορολογικά κίνητρα, ώστε σε συνδυασµό µε τις
τρέχουσες νοµοθετικές προβλέψεις να υπάρξει µεγαλύτερη παραγωγική απόδοση στην αγορά; Όλοι ξέρουµε ότι για σοβαρούς
παράγοντες της αγοράς τα µόνιµα φορολογικά κίνητρα είναι σηµαντικότερα από οποιεσδήποτε ευκαιριακές επιδοτήσεις ή πρόσκαιρες διευκολύνσεις ή µειώσεις φόρων για συγκεκριµένες
περιπτώσεις.
Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι η ανάγκη εναρµόνισης
της φορολογικής νοµοθεσίας και της φορολογικής λειτουργίας
των κρατικών µηχανισµών µε το τρέχον νοµοθέτηµα. Ο εκσυγχρονισµός του εταιρικού δικαίου που επιχειρείται γενικότερα µε
το παρόν σχέδιο νόµου κινδυνεύει να καταστήσει απαρχαιωµένο
το φορολογικό πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελπίζουµε αφενός να εντάξετε τα κατάλληλα φορολογικά κίνητρα στη διεξαγωγή των µετασχηµατισµών και αφετέρου να διαρθρώσετε
κατάλληλα ένα νέο είδος νοµικού προσώπου.
Επίσης, ελπίζουµε στην έκδοση ερµηνευτικής εγκυκλίου µε
εξαντλητικές οδηγίες ως προς τη διαδικασία της νέας µορφής
συναλλαγής αµέσως µετά την ψήφιση του νέου νόµου, περιλαµβανοµένης και της κοινής ανταλλαγής µετοχών, των πιθανών
εκτιµήσεων, αποτιµήσεων κ.ο.κ. ώστε να υπάρχει ένας οδηγός θα µπορούσαµε να πούµε- προς τις επιχειρήσεις µε τα φορολογικά ευεργετήµατα και συνεπώς οι νέες διατάξεις να καταστούν
στην πράξη ένα πραγµατικό χρήσιµο εργαλείο.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να υπενθυµίσω στην Κυβέρνηση,
αλλά και σε όλους τους παρευρισκόµενους, τέσσερα φλέγοντα
ζητήµατα που απασχολούν την αγορά. Και όταν λέω την αγορά,
εννοώ τις µεγάλες εταιρείες αλλά και τις µικρές ατοµικές επιχειρήσεις.
Το πρώτο ζήτηµα είναι ότι οι µεγάλοι φορολογικοί συντελεστές και οι µεγάλες ποσοστιαίες πλέον ασφαλιστικές εισφορές
είναι γεγονός. Το µεγάλο µη µισθολογικό κόστος που αγγίζει το
µισό µισθολογικό είναι πράγµα απαράδεκτο για µία χώρα που
επιδιώκει τη µείωση της ανεργίας. Και ξέρουµε ότι τις εταιρείες
δεν τις απασχολεί τόσο το ύψος φορολογίας, όσο το ύψος του
µη µισθολογικού κόστους.
Ένα άλλο ζήτηµα είναι ότι υπάρχει ένα ασαφές νοµοθετικό
πλαίσιο που οδηγεί στην απόρριψη µη παραγωγικών δαπανών
και στην αφερεγγυότητα που χαρακτηρίζει το κράτος ως συνέπεια της συγκεκριµένης ασάφειας.
Το τελευταίο ζήτηµα είναι η αργή απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βλέπουµε πραγµατικά υποθέσεις να ταλαιπωρούν την αγορά
ακόµη και πάνω από δεκαετία. Οι εταιρείες κλείνουν, µετασχηµατίζονται, εξαγοράζονται και στα δικαστήρια δικάζονται υποθέσεις πάνω σε εταιρικά πτώµατα, µε όλη τη σηµασία της λέξεως.
Χώρες που έχουν εξετάσει µε προσοχή τα τέσσερα παραπάνω
σηµεία τρέχουν αυτήν τη στιγµή µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η Ιρλανδία, η οποία µε χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές και χαµηλές εισφορές αυτήν
τη στιγµή έχει 62.000 ευρώ κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σχεδόν το πενταπλάσιο από εµάς. Και µιλάµε για µία χώρα µε τον µισό πληθυσµό από εµάς. Οπότε, αν δεν θέλουµε να ανακαλύψουµε τον
τροχό, τουλάχιστον να παραδειγµατιστούµε. Ιστορίες επιτυχίας
υπάρχουν, αρκεί να έχουµε τα µάτια µας και τα αυτιά µας ανοιχτά.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, λέγοντας ότι πραγµατικά είναι ένα πολύ θετικό σχέδιο νόµου. Τις περισσότερες διατάξεις αυτού τις βλέπουµε θετικά.
Κύριε Υπουργέ, επίσης, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είσαστε από τους λίγους που άκουσαν τις προτάσεις µας και τις
εφαρµόσατε και τις υλοποιήσατε και προχωρήσατε σε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, παρόλο που δεν κάνατε δεκτό το σύνολο
αυτών.
Σίγουρα θα ψηφίσουµε θετικά πολλές από τις διατάξεις. Η
ψήφος µας θα είναι «παρών» επί της αρχής και επί των άρθρων
για το εν λόγω νοµοσχέδιο. Και θα είµαστε εδώ για να συζητήσουµε οποιεσδήποτε λεπτοµέρειες χρειαστείτε και για να συµβάλλουµε κι εµείς ως Ένωση Κεντρώων στο έργο σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες
και τρεις συνοδοί καθηγητές από το Γενικό Λύκειο Άνοιξης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, λέω να δώσουµε τον λόγο στους τρεις συναδέλφους που έχουν εγγραφεί και µετά παίρνετε εσείς τον λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πάρω τον
λόγο µόνο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω για να µοιραστούν δώδεκα νοµοτεχνικές βελτιώσεις προκειµένου µέχρι να
ολοκληρωθεί η συνεδρίαση να διαβαστούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Αστέριος Πιτσιόρλας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου Υπουργού να φωτοτυπηθούν και
να τις πάρουν οι συνάδελφοι, ώστε στη δευτερολογία τους να
µπορούν να τοποθετηθούν.
Προχωρούµε τώρα στους εγγεγραµµένους οµιλητές.
Πρώτος είναι ο κ. Μπαλωµενάκης, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχετε
και µία σχετική άνεση χρόνου όπως και οι υπόλοιποι δύο συνάδελφοι.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ενσωµάτωση των διάσπαρτων διατάξεων για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς που γίνεται για πρώτη φορά στο ελληνικό εµπορικό δίκαιο θα αποδειχθεί στο άµεσο µέλλον µία πολύ
χρήσιµη νοµοθετική πρωτοβουλία. Ως τώρα οι µεταβολές στο
εταιρικό σχήµα, είτε ήταν σκοπούµενες είτε αναγκαστικές, ρυθµίζονταν αποσπασµατικά και όχι σπάνια αντιφατικά τόσο ως
προς τις αναγκαίες διατυπώσεις όσο και φορολογικά. Πολλές
φορές η ασάφεια και η αντιφατικότητα άνοιγαν διόδους φοροδιαφυγής. Συχνές ήταν οι καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των
µεταβολών στις κατά τόπους Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες,
που συνήθως ζητούν τη γνώµη του Υπουργείου, µε αποτέλεσµα
τη σηµαντική χρονοτριβή η οποία ανατρέπει τους επιχειρηµατικούς σχεδιασµούς.
Τα βασικά πλεονεκτήµατα της νέας, γενικής ισχύος ρύθµισης
είναι η απλότητα και η ταχύτητα µέσα σε ένα περιβάλλον φορολογικής βεβαιότητας και η προστασία των πιστωτών των υπό µετασχηµατισµό εταιρικών οντοτήτων. Η αποφυγή της χρονοβόρας
και δαπανηρής διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης, στην οποία
ελλείψει ρητών προβλέψεων κατέφευγε µεγάλο µέρος των ενδιαφεροµένων, θεωρείται βέβαιο ότι θα συµβάλει στην απλοποίηση και στην ταχύτητα ολοκλήρωσης ενός εγχειρήµατος εταιρικού µετασχηµατισµού.
Όπως ξέρουµε, το οικονοµικό περιβάλλον είναι διαρκώς µεταβαλλόµενο. Άλλοτε παρουσιάζεται µία ευκαιρία επέκτασης µέσα
από µία ευνοϊκή συγκυρία, άλλοτε προκύπτει υποχρέωση αναδίπλωσης, εγκατάλειψης και αναπροσανατολισµός ενός κλάδου.
Αναδύονται ευκαιρίες συνεργασιών και ανάγκες εξυγίανσης για
τη συνέχιση µιας οικονοµικής δραστηριότητας.
Ως τώρα οι διαδικασίες ήταν µακρόσυρτες και πολλές φορές
κυριολεκτικά πονοκέφαλος, όχι µόνο για τους ενδιαφερόµενους,
αλλά και για τους νοµικούς τους συµπαραστάτες.
Με την ενοποίηση του δικαίου στον τοµέα των εταιρικών µετασχηµατισµών, εκτός, λοιπόν, από την ταχύτητα και την ασφάλεια, κρίσιµο είναι το ότι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και οµαλή
συνέχιση της νοµικής προσωπικότητας και της συναφούς εταιρικής επιχείρησης του µετασχηµατιζόµενου φορέα.
Σηµαντικό, επίσης, είναι ότι ενισχύεται η διαφάνεια και διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των πιστωτών στους οποίους παρέχεται
δυνατότητα να κρίνουν ότι η σχεδιαζόµενη µεταρρύθµιση δεν
τους παρέχει τις αναγκαίες ασφαλίσεις και ως εκ τούτου να ζητούν την παροχή εγγυήσεων.
Για το θέµα της διασφάλισης των εργαζοµένων σε εταιρικά
σχήµατα που µετασχηµατίζονται, το σχέδιο νόµου παραπέµπει
στις γενικές διατάξεις περί διαδοχής. Αυτές οι διατάξεις έχουν
διαµορφωθεί εν πολλοίς νοµολογιακά. Υπάρχει βεβαίως και η
σχετική ευρωπαϊκή οδηγία 77 της τέως ΕΟΚ, που τροποποιήθηκε
µε την οδηγία 98/1998.
Σήµερα ρυθµίζονται επαρκώς τα θέµατα σχετικά µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης επιχειρήσεων, µε τον γενικό κανόνα να είναι ότι διατηρούνται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και ότι µεταβιβάζονται
οι αντίστοιχες υποχρεώσεις στον νέο κύριο της επιχείρησης.
Η µεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη, εφόσον διατηρείται
η ταυτότητα της επιχείρησης και η οικονοµική της δραστηριότητα, συνεπάγεται ανεξάρτητα από τη νοµική αιτία της µεταβίβασης αυτοδίκαιη υποκατάσταση του νέου εργοδότη στη θέση
του παλαιού.
Επίσης, θα πρέπει να πούµε ότι θεωρείται ότι µία σύµβαση εργασίας συνεχίζεται µε τους ίδιους όρους, µεταβιβάζει δηλαδή το
σύνολο των δικαιωµάτων και αντίστοιχα των υποχρεώσεων που
υπάρχουν σε µία εργασιακή σχέση. Επειδή όµως µέρος των γενικά παραδεκτών ρυθµίσεων έχει διαµορφωθεί νοµολογιακά και
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επειδή οι αξιώσεις θα µπορούν να ασκηθούν εναντίον του νέου
φορέα, συνεπώς ενδέχεται να βραδύνουν ίσως και καθοριστικά,
νοµίζω ότι απαιτείται µία ρητή εξειδίκευση στο κείµενο του νόµου
που να προσδιορίζει ποιες είναι ακριβώς οι δυνατότητες των εργαζοµένων να προασπίζονται τα δικαιώµατά τους, ήδη από το
στάδιο της προετοιµασίας του εταιρικού µετασχηµατισµού, εκεί
δηλαδή που λαµβάνονται οι αποφάσεις για τη µελλοντική διάρθρωση, την κατανοµή των εργαζοµένων, τη µορφή των συµβάσεων εργασίας κ.λπ.. Ορθό, λοιπόν, θα είναι επί των σχεδίων και
των αποφάσεων να ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι και µάλιστα
εγγράφως και η ύπαρξη ενηµέρωσής τους να αποτελεί προϋπόθεση ολοκλήρωσης του µετασχηµατισµού.
Επίσης, να παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό να αξιώνει
εγγυήσεις, όπως ακριβώς µπορούν να κάνουν οι πιστωτές του
άρθρου 13 του Γενικού Μέρους. Η δυνατότητα αυτή θα είναι σηµαντικότερη, εννοείται, όταν θα υπάρχουν χρέη από δεδουλευµένα, που, όπως δείχνει η πείρα, είναι συνήθως τα πρώτα θύµατα
των διαδικασιών µετασχηµατισµού ή όταν τον µετασχηµατισµό
συνοδεύει µία αναδιάρθρωση του προσωπικού.
Κατά τη συζήτηση στην αρµόδια Επιτροπή τέθηκε το θέµα
αυτό και ο παριστάµενος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας
και Ανάπτυξης θεώρησε ότι µπορούν να γίνουν αυτές οι συµπληρώσεις προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης της µορφής που
θα λαµβάνει η προστασία των συµφερόντων όσων εργάζονται.
Στο άρθρο 10 ορίζονται τα πρόσωπα που θα µπορούν να είναι
ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες, που θα εξετάσουν το σχέδιο σύµβασης περί µετατροπής και θα υποβάλουν έκθεση στη γενική συνέλευση ή στους εταίρους, αναλόγως αν η εταιρεία είναι κεφαλαιουχική ή προσωπική. Αυτά είναι: Ορκωτοί λογιστές, ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραµµένες στο Δηµόσιο Μητρώο Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων, πιστοποιηµένοι εκτιµητές και φοροτεχνικοί Α’ τάξεως.
Απουσιάζει µία κατηγορία επαγγελµατιών που, κατά τεκµήρια,
διαθέτει και γνώσεις και εµπειρία διαπραγµατεύσεων, οι οποίες
απαιτούν απογραφές και εκτιµήσεις άυλων και υλικών πραγµάτων, αξιών, δικαιωµάτων και αξιώσεων. Αναφέροµαι στους δικηγόρους που έχουν πιστοποιηθεί και ως µεσολαβητές. Με δεδοµένο ότι οι διαδικασίες συνεννόησης και κατάρτισης των σχετικών συµβάσεων µετασχηµατισµού επ’ ουδενί εξαντλούνται µόνο
σε φοροτεχνικά ζητήµατα, ο έµπειρος δικηγόρος-µεσολαβητής
θα µπορέσει να λειτουργήσει καταλυτικά και να προσφέρει σηµαντικά στη διαδικασία του εταιρικού µετασχηµατισµού.
Ως συµπέρασµα, λοιπόν, είναι βέβαιο ότι µε τη συγκέντρωση
όλων των επιµέρους ρυθµίσεων σε ένα ενιαίο συστηµατοποιηµένο νοµοθέτηµα θα διευκολυνθεί η βιωσιµότητα, η εξυγίανση
και η περαιτέρω ανάπτυξη χιλιάδων επιχειρήσεων, οι οποίες
λόγω του αυξηµένου ανταγωνισµού και του µεταβαλλόµενου οικονοµικού περιβάλλοντος βρίσκονται µπροστά σε αδιέξοδα.
Ο νέος νόµος θα αποτελέσει το κατάλληλο νοµικό εργαλείο
για την εξυγίανση και ανάπτυξη πολλών επιχειρήσεων και τη δηµιουργία µεγαλύτερων οντοτήτων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Κλείνουµε -γιατί ο ένας από τους εγγεγραµµένους συναδέλφους αυτοβούλως ζήτησε να µην πάρει τον λόγο- µε τον κ. Γεώργιο - Δηµήτριο Καρρά, από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Επειδή είµαι σίγουρος ότι θα χρειαστείτε λίγο παραπάνω
χρόνο, θα σας βάλω αντί για επτά λεπτά δέκα, αλλά στα δέκα
κλείνουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ωραία, ευχαριστώ.
Και επειδή µου δίνετε τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε, πριν κάνω τοποθέτηση επί του νοµοσχεδίου, να κάνω
ένα σχόλιο. Η εικόνα της Αιθούσης µε παραπέµπει σε προεκλογική περίοδο και δη σύντοµη. Βλέπω απουσία πολλών καλών συναδέλφων οι οποίοι φαίνεται ότι είναι αναγκασµένοι να περιοδεύουν στις εκλογικές τους περιφέρειες. Κλείνει η παρένθεσή
µου.
Έχω πει και στην επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, ότι πάντα ένα νοµοσχέδιο που αφορά τη µορφή των εταιρειών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περισσότερο για όσους νοµικούς έχουµε και µία
διαστροφή προς την κατεύθυνση τού να παρακολουθούµε τα τε-
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κταινόµενα στο εµπορικό δίκαιο.
Είναι, λοιπόν, το νοµοσχέδιο επιστηµονικά άρτιο, το έχω πει
και θα το επαναλάβω. Έχω, όµως, τον προβληµατισµό: Στην παρούσα οικονοµική συγκυρία θα αποβεί χρήσιµο κατά τον σκοπό
του;
Το λέω αυτό για τον λόγο ότι βαδίζουµε ήδη προς το δέκατο
έτος κρίσης. Η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας όσο και αν
εµφανίζεται ότι έχει µία ασθενή ανάπτυξη, κατά το αποτέλεσµα
αποδεικνύεται στάσιµη. Είναι δύσκολο να δηµιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας και για τις επενδύσεις, το είπε και ο εισηγητής
µας ο κ. Κωνσταντινόπουλος, τελικά µε τη µορφή των ιδιωτικοποιήσεων, των αποκρατικοποιήσεων χρηµατοδοτούν οι ελληνικές τράπεζες ξένες εταιρείες να τις αγοράζουν.
Ακόµα και προχθές, κύριε Υπουργέ, συµµετείχε µε οµολογιακό
δάνειο 665 εκατοµµυρίων η Εθνική Τράπεζα στην καταβολή του
τιµήµατος για την παράταση της σύµβασης του αεροδροµίου
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Δεν θα κάνω τώρα την άθροιση. Μπορεί
τραπεζικά να είναι ενδιαφέρον για την τράπεζα, µπορεί να έχει
µία εξασφάλιση της πληρωµής, να µην «κοκκινίσει» αυτό το οµολογιακό δάνειο ποτέ, αλλά έχει ένα πρόβληµα, ξέρετε, διότι αποστερούνται πόροι από την πραγµατική οικονοµία, την ελληνική.
Ένα αεροδρόµιο και δη της µορφής του «Ελευθέριος Βενιζέλος», µε ιδιοκτησιακή σύνθεση γνωστή -να µην την πούµε- και
κυρίως µε κεφάλαια καναδικά αυτήν τη στιγµή, καθόσον θυµάµαι, µπορεί να χρηµατοδοτείται από µία τράπεζα του εξωτερικού,
εκτός εάν η ελληνική οικονοµία δεν παρέχει τις εγγυήσεις για τη
χρηµατοδότηση για την εξαγορά κρατικής επιχείρησης ή την παράταση της παραχώρησης της.
Εκείνο το οποίο έχουµε δει, λοιπόν, αυτήν τη στιγµή τα τελευταία τρία, τέσσερα, ίσως και πέντε χρόνια στην κατάσταση των
εταιρειών, είναι η βίαιη διάσπαση. Δεν ακολουθούµε κανόνες µετασχηµατισµού, ακολουθούµε κανόνες βίαιης διάσπασης: είτε
µε την εφαρµογή του νόµου περί εκκαθάρισης των χρεωµένων
εταιρειών εν λειτουργία -και αναφέροµαι στον γνωστό ν.4307-,
το θεωρώ ότι είναι βίαιη διάσπαση, ή ακόµα και µε τον Πτωχευτικό Κώδικα, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια υπέστη επανειληµµένες τροποποιήσεις. Γιατί; Για να µπορούν να πουληθούν
τα κοµµάτια, τα υπολείµµατα των εταιρειών. Και µάλιστα οι πωλήσεις αυτές µε τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδήγησαν σε διαγραφή ζηµιών εκατοντάδων εκατοµµυρίων από τις τράπεζες και
σε κλάδους ακόµα που κανείς δεν το περίµενε.
Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουµε υπ’ όψιν, διότι -εγώ προσωπική άποψη θα εκφράσω- η ελληνική οικονοµία εξακολουθεί να
µη βρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία, βρίσκεται σε αντίστροφη
πορεία. Ευαγγελιζόµεθα όλοι ανάπτυξη, αλλά δεν τη βλέπουµε,
βλέπουµε µία στασιµότητα.
Εποµένως αυτό το σχέδιο νόµου φοβούµαι ότι αντί να αποβεί
εφαλτήριο διατήρησης µικροµεσαίων επιχειρήσεων, θέσεων εργασίας, έστω και γλίσχρων επενδύσεων οι οποίες θα απαιτηθούν
για τη διατήρηση των υφιστάµενων, έχετε σκεφτεί, κύριε Υπουργέ, µήπως δώσει την ευκαιρία να συγκεντρωθούν επιχειρήσεις, µε την έννοια των συγχωνεύσεων να γίνουν µεγάλες, ορισµένες ακόµα που παραµένουν στην Ελλάδα, και µετά οι έδρες
τους οι φορολογικές, οι διοικητικές να ταξιδέψουν στο εξωτερικό; Έχουµε πολλά παραδείγµατα αποφυγής φορολογίας και
ασφαλιστικών εισφορών στην Ελλάδα. Έχουµε πάρα πολλά. Ευτυχώς, µία τελευταία προσπάθεια που έγινε -δεν θα πω ποια εταιρεία είναι βέβαια- καταψηφίστηκε από τους µετόχους και αυτό
έδειξε µία αντίσταση.
Εφόσον, όµως, δεν δίνουµε κίνητρα τι νόηµα έχει; Είναι εκείνο
το οποίο είπα και στην επιτροπή: εάν έχουµε τη δυνατότητα να
δώσουµε κίνητρα, να φέρουµε και τέτοιους νόµους. Θα επαναλάβω ότι είναι άρτιο επιστηµονικά το νοµοσχέδιο, φοβούµαι
όµως ότι δεν θα αποβεί χρήσιµο. Εφόσον δεν µπορούµε, λοιπόν,
να δώσουµε κίνητρα φορολογικά, ασφαλιστικά, δεν µπορούµε
να πετύχουµε τον στόχο ότι θα δηµιουργήσουµε µεγαλύτερες
επιχειρήσεις.
Δεν θέλω να γίνω κουραστικός, αλλά κατ’ ανάγκην θα επαναλάβω ότι φοβούµαι, εκφράζω τον φόβο ότι νοµοσχέδια ανάλογης
µορφής θα είναι εφαλτήριο φυγής επιχειρήσεων προς το εξωτερικό, διότι θα δηµιουργούν µε τη συγκέντρωση προϋποθέσεις
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για να πάνε στο ξένο τραπεζικό σύστηµα, για να πάνε στα µεγάλα
διεθνή χρηµατιστήρια και να φύγουν από τη χώρα µας. Θέλει
πολλή προσοχή το σηµείο αυτό.
Και εδώ πέρα προκύπτει πάλι η ανάγκη µιας αναδροµής, κύριε
Πρόεδρε, την οποία έκανα και στην επιτροπή. Εγώ κάνω µία σύγκριση της δεκαετίας του 1950 και 1960 µε τη δεκαετία που διανύουµε. Τότε η Ελλάδα έβγαινε καθηµαγµένη από έναν Εµφύλιο
και έναν Παγκόσµιο Πόλεµο, είχαµε τότε τους πρώτους νόµους
για ανάπτυξη, για συγχωνεύσεις, αλλά είχαµε και κίνητρα ταυτόχρονα για τη δηµιουργία εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, για
τη δηµιουργία ανωνύµων εταιρειών. Αυτά απέδωσαν, αλλά στη
διαδροµή µε την οικονοµική κρίση έχουν καταστεί ανεπίκαιρα.
Σήµερα, λοιπόν, βρισκόµαστε ακόµα σε κατάσταση οικονοµικής κρίσης, γιατί οφείλω να θυµίσω ότι µπορεί να έληξαν τυπικά
τα µνηµόνια, µπορεί να πέρασε η τριετής περίοδος των χρηµατοδοτήσεων, αλλά οι όροι οι οποίοι είναι δεσµευτικοί για τη χώρα
µας παραµένουν, µε υποχρεωτική την εφαρµογή τους. Μιλάµε
για πλεονάσµατα, µιλάµε για πράγµατα τα οποία βάζουν µία
θηλιά στην ελληνική οικονοµία.
Εάν, λοιπόν, δεν λύσουµε το πρόβληµα της οικονοµίας και δη
και το πρόβληµα των τραπεζών -µπορεί να µην αναφέρεται στις
τραπεζικές εταιρείες, κύριε Υπουργέ, το νοµοθέτηµα, διότι έχουν
διαφορετική ανάγκη νοµοθέτησης, εποπτείας, εκεί θα συµφωνήσουµε-, αν δεν δούµε και το τραπεζικό σύστηµα, το οποίο τραπεζικό σύστηµα χρήζει µία αιµατοδότηση, δεν θα προχωρήσουµε.
Εδώ θα κάνω την παρέκβαση και θα πω ότι λήγει ο νόµος για
την προστασία της πρώτης κατοικίας σε σαράντα οκτώ ώρες.
Ακούγονται διάφορα, ακούγεται ότι θα υπάρξει νοµοθέτηµα, γίνεται διαβούλευση Μεγάρου Μαξίµου, τραπεζών, θεσµών. Όποιο
και να είναι το επόµενο νοµοθέτηµα, πρέπει να εκκαθαριστεί το
πεδίο των κόκκινων δανείων.
Και είχε την ευκαιρία η Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, µε τον αναβαλλόµενο φόρο. Διότι όταν ξεκίνησε δειλά-δειλά η αναβολή του
φόρου εισοδήµατος για τις τράπεζες σε σχέση µε την ανακεφαλαιοποίηση του 2015 -26 δισεκατοµµύρια νοµίζω ότι ήταν αυτά,
αν κάνω λάθος θα µε διορθώσετε- και µε τη ρήτρα της δανειακής
σύµβασης ότι θα γίνει εξορθολογισµός των καθυστερούµενων
κόκκινων δανείων, τι πετύχαµε; Πετύχαµε µε την αδράνεια τέσσερα χρόνια να γίνουν πολύ µεγαλύτερα τα δάνεια όχι κατά ποιότητα, κατά ποσότητα, ο τόκος, το ανεξόφλητο υπόλοιπο, διότι
έµειναν τέσσερα χρόνια χωρίς καµµία ουσιαστική παρέµβαση,
τα δικαστήρια δεν απέδωσαν.
Εδώ θέλω να θυµίσω ότι προχθές υπήρξε και τόµος της διαΝΕΟσις που µιλάει για χίλιες πεντακόσιες ογδόντα ηµέρες, χρονική ανάγκη για να υπάρξει η εκδίκαση µιας εµπορικής διαφοράς
σε πρώτο βαθµό. Εδώ θέλω να τους διορθώσω λίγο. Δεν είναι χίλιες πεντακόσιες ογδόντα ηµέρες, είναι λιγότερες για τις εµπορικές διαφορές τουλάχιστον στον πρώτο βαθµό. Αν όµως αναφέρονται σε εµπορικές διαφορές σε σχέση µε τις διοικητικές διαφορές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση ή κατά την έκδοση
διοικητικών πράξεων που αφορούν είτε σύσταση επιχειρήσεων
είτε περιβαλλοντικούς όρους, οι χίλιες πεντακόσιες ογδόντα
µέρες είναι λίγες, κύριε Υπουργέ. Θέλουµε δέκα χρόνια στο Συµβούλιο Επικρατείας για να καταλήξουµε να έχουµε απόφαση.
Εποµένως µπορεί να θέλουµε δυόµισι, µπορεί να θέλουµε τρεις
χιλιάδες µέρες να περάσουν.
Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, συνοψίζω και λέω το εξής: καλό
το νοµοθέτηµα, καλές οι προθέσεις, ενδεχοµένως καλοί οι σκοποί, αλλά δεν ταιριάζουν µε την παρούσα συγκυρία. Δεν ταιριάζουν διότι δεν δίνουν το προβάδισµα σε κίνητρα και υποστήριξη
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Και πρέπει να πούµε και τούτο: επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας δεν έχουµε πλέον στην Ελλάδα για να θυµηθούµε και τους οικονοµικούς όρους της Αριστεράς.
Δεν έχουµε επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας αυτήν τη στιγµή.
Γίνεται µία προσπάθεια, ακόµα και οι τράπεζες κλείνουν καταστήµατα, βγάζουν προγράµµατα εθελουσίας εξόδου για να συρρικνωθούν όσον αφορά στον αριθµό του προσωπικού. Βέβαια
είναι και η τεχνολογία η οποία τις βοηθάει σε αυτό.
Εποµένως, εφόσον δεν έχουµε επιχείρηση εντάσεως εργασίας, για να δηµιουργήσουµε επίπεδο απασχόλησης χρειαζόµα-
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στε µικροµεσαίες, πρέπει να υποστηρίξουµε τις µικροµεσαίες δεν νοµίζω µε τη µετατροπή µιας οµόρρυθµης σε ετερόρρυθµη
ή µιας ΕΠΕ σε ΙΚΕ ότι λύνουµε το πρόβληµα-, να δώσουµε κίνητρα και ας αφήσουµε λίγο πιο πέρα ρυθµίσεις οι οποίες αφορούν
ουσιαστικά τους µεγάλους. Δεν θέλω να επαληθευθώ, θέλω να
διαψευσθώ και το νοµοθέτηµα αυτό να µην αποτελέσει εφαλτήριο συγκέντρωσης και αναχώρησης για το εξωτερικό επιχειρήσεων, για να µεταφέρουν τη φορολογική, τη διοικητική έδρα
τους και εν τέλει και τις δραστηριότητες και εµείς να γίνουµε αντί
εξαγωγείς προϊόντων, όπως θέλουµε, εισαγωγείς, όπως θα το
πάθουµε και µε τα ροδάκινα, µια και έγινε η κουβέντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ελάχιστα την ανοχή σας, γιατί γνωρίζω το
θέµα.
Οι παραγωγοί, οι τυποποιητές ροδάκινων από τη βόρειο Ελλάδα προσπαθούν να διατηρήσουν ένα σχετικά λογικό επίπεδο
εξαγωγών. Τους ανταγωνίζεται όλος ο κόσµος και υπάρχουν παραδείγµατα ελληνικών εταιρειών που έχουν απευθυνθεί αυτή τη
στιγµή στο Μεξικό, στη Βραζιλία, δηλαδή σε παραγωγές χώρες,
να πουλήσουν ροδάκινα και βρίσκουν κλειστές πόρτες, διότι εξακολουθεί και το εµπάργκο αγροτικών προϊόντων προς τη Ρωσία.
Όλα αυτά, λοιπόν, αν τα µαζέψουµε, διατηρούµε τις επιφυλάξεις µας, όπως είπε ο εισηγητής µας κ. Κωνσταντινόπουλος.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, ιδιαίτερα, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει τώρα
ο κύριος Υπουργός, στον οποίο θα δώσω λίγο χρόνο παραπάνω
για να απαντήσει και στις αιτιάσεις. Αµέσως µετά έχει ζητήσει
τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Δένδιας, µετά ο κ. Ξυδάκης και υποθέτω ότι µετά θα πάρουν τον λόγο και οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Οι
εισηγητές θα έχουν δικαίωµα, εφόσον το επιθυµούν, µιας σύντοµης δευτερολογίας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα είναι ένα σχέδιο νόµου
κατά την εκτίµησή µας πολύ σοβαρό, διότι καλύπτει ένα µεγάλο
κενό στη νοµοθεσία µας στα θέµατα των εταιρικών µετασχηµατισµών.
Σας θυµίζω ότι πρόσφατα προχωρήσαµε στην αναθεώρηση
του νόµου περί ανωνύµων εταιρειών και περί ΕΠΕ. Είχαµε υποσχεθεί ότι θα φέρουµε και το νοµοσχέδιο περί των µετασχηµατισµών. Ακολουθούν ένα, δύο νοµοθετήµατα ακόµα, τα οποία είναι
έτοιµα και θα κατατεθούν άµεσα, που αφορούν την εποπτεία των
επιχειρήσεων και το ΓΕΜΗ -πράγµατα που συνδέονται και θα πω
και στη συνέχεια, επειδή αναφέρθηκε το θέµα-, για να έχουµε
µία ολοκληρωµένη αναµόρφωση του εταιρικού δικαίου και του
πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι καλύπτουµε ένα µεγάλο κενό. Μέχρι
τώρα τα ζητήµατα αυτά αντιµετωπίζονταν κυρίως από τη νοµολογία και εν πολλοίς και µε αντιφατικό τρόπο. Θεωρούµε ότι λύνουµε ένα πρόβληµα το οποίο ταλαιπωρεί, απασχολεί και εποµένως συµβάλλει αυτό το νοµοσχέδιο στην οµαλοποίηση της
αγοράς και στη διαµόρφωση κλίµατος φιλικότερου προς τη λειτουργία των εταιρειών και προς τις επενδύσεις.
Επίσης, στο δεύτερο κοµµάτι, που αφορά την ηλεκτρονική τιµολόγηση, διαπιστώθηκε καθολική συµφωνία ούτως ή άλλως
από όλες τις πλευρές σχεδόν. Πλην κάποιων εξαιρέσεων, η µεγάλη πλειοψηφία της Βουλής συµφώνησε στο νοµοσχέδιο, γιατί
και αυτό καλύπτει µία ανάγκη και είναι ένα βήµα πάρα πολύ σηµαντικό για τη λειτουργία της αγοράς και την αντιµετώπιση γνωστών προβληµάτων στις συναλλαγές. Και προφανώς αυτό εντάσσεται σε µια γενικότερη προσπάθεια ψηφιοποίησης των λειτουργιών του κράτους, που είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε κυρίως µεγάλα ζητήµατα γραφειοκρατίας, φοροδιαφυγής κ.λπ..
Στη συζήτηση που κάναµε στην επιτροπή υπήρξε σοβαρή η
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επεξεργασία του νοµοσχεδίου, έγιναν πολύ σηµαντικές συµβολές. Ευχαριστώ γι’ αυτό τους εισηγητές των κοµµάτων, που µπήκαν στη λεπτοµερή συζήτηση. Και ο κ. Αθανασίου και ο κ.
Γεωργιάδης µπήκαν µε προτάσεις συγκεκριµένες και βελτιώσεις
επί του νοµοσχεδίου, αλλά και η γενικότερη συζήτηση µας βοήθησε ούτως ώστε να έχουµε µία καλή επεξεργασία. Θα έχετε
πάρει και το τελευταίο κείµενο νοµοθετικών βελτιώσεων, µε το
οποίο πιστεύω ότι στα πιο πολλά απαντάµε.
Υπήρξαν και παρεµβάσεις και τοποθετήσεις κοµµάτων που
προσπαθώ να καταλάβω, αλλά νοµίζω δεν µπορώ να απαντήσω
στη λογική του νοµοσχεδίου. Ιδιαίτερα από την πλευρά του ΚΙΝΑΛ σήµερα ο κ. Κωνσταντινόπουλος επικαλέστηκε µια σειρά
από λόγους γιατί δεν θα ψηφίσει το ΚΙΝΑΛ το νοµοσχέδιο αυτό,
που καµµία σχέση βεβαίως δεν έχουν µε το νοµοσχέδιο. Αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία «Γέφυρα», αναφέρθηκε στα πλεονάσµατα, αναφέρθηκε στις δανειοδοτήσεις τραπεζών προς κάποιες
ξένες εταιρείες που επενδύουν στην Ελλάδα και πάει λέγοντας.
Τίποτα από αυτά δεν έχει σχέση µε το νοµοσχέδιο.
Εποµένως δεν θα µπω τώρα στον κόπο να απαντήσω, διότι τα
θεωρώ άσχετα µε τη συζήτησή µας. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες
σε αυτή την Αίθουσα να γίνει γενική πολιτική συζήτηση. Τώρα
συζητάµε για ένα πολύ συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Όποιος µπορεί να συµβάλει επ’ αυτού, συµβάλλει και όποιος έχει διαφορετική γνώµη, τη διατυπώνει. Δεν άκουσα διαφορετική γνώµη.
Άκουσα γενικές πολιτικές κρίσεις. Εποµένως δεν θα µπω σε αυτή
τη συζήτηση.
Θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινίσεις επί των παρατηρήσεων για πράγµατα που δεν έχουν γίνει δεκτά.
Κατ’ αρχάς για το θέµα το φορολογικό είπαµε από την αρχή
ότι όντως είναι µία έλλειψη. Αυτή θα καλυφθεί πάρα πολύ σύντοµα. Δεν επηρεάζει το νοµικό µέρος των µετασχηµατισµών.
Αποτελεί όµως ένα απαραίτητο συµπλήρωµα. Προς το παρόν
ισχύει ό,τι ίσχυε µέχρι σήµερα. Γίνεται σχετική αναφορά στο νοµοσχέδιο. Θα υπάρξει άµεσα κατάθεση σχεδίου νόµου, που θα
αφορά τα κίνητρα που συνδέονται µε τους µετασχηµατισµούς,
όχι τα γενικότερα ακίνητα προς τις επιχειρήσεις, γιατί αυτό είναι
ένα θέµα γενικότερης οικονοµικής πολιτικής. Αυτό που συζητάµε
είναι συµπλήρωµα, αφορά κίνητρα που σχετίζονται µε τους µετασχηµατισµούς των εταιρειών. Είµαστε σε συνεννόηση µε το
Υπουργείο Οικονοµικών και, όπως σας είπα και στην επιτροπή,
πολύ σύντοµα θα έρθει το σχετικό νοµοσχέδιο.
Για θέµατα που σχετίζονται µε το πεδίο εφαρµογής απαντήσαµε ήδη ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες, επειδή είναι ανώνυµες
εταιρείες και προβλέπεται και από την οδηγία, προφανώς εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής και οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτού
του νόµου.
Όσον αφορά τα επόµενα θέµατα, έγινε µία σοβαρή παρατήρηση για τη δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση σύνταξης έκθεσης από το διοικητικό συµβούλιο ή από τους εµπειρογνώµονες για προσωπικές εταιρείες βασικά, εφόσον οµοφωνούν
οι µέτοχοι µήπως αυτό συµβάλλει ή ενέχει τον κίνδυνο καταδολίευσης των πιστωτών.
Κοιτάξτε, το σκεφτήκαµε. Όµως ισχύει το εξής: Αυτή η δυνατότητα δίνεται και από τον νόµο για τις ανώνυµες εταιρείες που
ήταν αποτέλεσµα της οδηγίας. Εποµένως όταν ισχύει για τις
ανώνυµες εταιρείες κάτι τέτοιο, δεν θα µπορούσε κάτι τέτοιο να
µην ισχύει και για τις µικρότερες εταιρείες, τις προσωπικές, να
έχουµε, δηλαδή, δύο µέτρα και δύο σταθµά. Με αυτή την έννοια
δεν δεχτήκαµε την παρατήρηση γι’ αυτή την εξαίρεση.
Σχετικά µε την καθολική διαδοχή, στην περίπτωση µετατροπής
έχουµε συνέχεια της ζωής. Εποµένως δεν τίθεται θέµα καθολικής διαδοχής.
Για τους εργαζόµενους αναφέρθηκε -και ορθά- ο κ. Μπαλωµενάκης. Είπαµε στην επιτροπή ότι θα το ψάξουµε. Όντως το ψάξαµε αναλυτικά, αλλά όχι εκ του περισσού. Σκόπιµα βάλαµε την
αναφορά και στο θέµα των εργαζοµένων, παρ’ ότι καλύπτεται
από ένα σύνολο διατάξεων. Όµως, θεωρήσαµε σκόπιµο να υπάρξει αυτή η αναφορά και στο συγκεκριµένο νοµοθέτηµα και η παραποµπή στις οικείες διατάξεις. Υπάρχει ένα πλαίσιο διατάξεων
Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου, που αφορά τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων και τις δυνατότητες που έχουν. Για αυτό βάλαµε
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την αναφορά και κάνουµε την παραποµπή. Έτσι, όλο αυτό το
πλέγµα καλύπτει τα ζητήµατα που θέσατε.
Πέραν αυτού, οι εργαζόµενοι σε πολλές περιπτώσεις ουσιαστικά συµµετέχουν και ως πιστωτές στη διαδικασία αυτή. Εποµένως έχουν και τα δικαιώµατα των πιστωτών. Άρα νοµίζουµε ότι
δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι πιο αναλυτικό. Η αναφορά στις
γενικές διατάξεις συν το καθεστώς του πιστωτή νοµίζουµε ότι
τους καλύπτει πλήρως.
Τέθηκε, επίσης, ένα ερώτηµα για τις διοικητικές άδειες, αν δηλαδή οι διοικητικές άδειες σε περίπτωση συγχωνεύσεων εξακολουθούν και αυτές να ισχύουν. Προφανώς αναφερόµαστε και
στις διοικητικές άδειες, υπό την επιφύλαξη, βεβαίως, των ρυθµιστικών πλαισίων και του ρόλου των εποπτικών αρχών, το αν πληρούνται ή δεν πληρούνται τα κριτήρια γι’ αυτές τις διοικητικές
άδειες.
Τέλος, τέθηκε ένα θέµα για το clawback των φαρµακευτικών
εταιρειών. Κάναµε µια προσπάθεια να συνεννοηθούµε, να διευκρινίσουµε το θέµα µε το Υπουργείο Υγείας. Θεωρούµε ότι δεν
υπάρχει πρόβληµα, διότι οι εταιρείες που µετέχουν σε µια συγχώνευση έχουν τις υποχρεώσεις τους, αυτές αθροίζονται, προφανώς, και το καινούργιο πρόσωπο που προκύπτει θα έχει αυτό
πια τις υποχρεώσεις. Δεν νοµίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος που αναφέρατε, να έχουµε κάποια αύξηση των υποχρεώσεων.
Σχετικά µε τον χρόνο ισχύος του νόµου, η πρόβλεψη είναι να
ξεκινήσει η ισχύς του από τις 15 Απριλίου. Να µην περιµένουµε.
Πιστεύω να έχει ολοκληρωθεί και η άλλη διαδικασία, σχετικά µε
τα φορολογικά κίνητρα. Αλλά και εάν δεν έχει ολοκληρωθεί –που
θα έχει-, έχουµε πολλά ζητήµατα, λόγω του κενού που υπήρχε
στον τοµέα των µετασχηµατισµών. Έχουµε πολλά ζητήµατα
ανοιχτά, τα οποία δεν µας επιτρέπουν να δώσουµε µεγάλη παράταση στην έναρξη ισχύος του νόµου. Απεναντίας, έχουµε
πίεση να λυθούν προβλήµατα που εκκρεµούν και για µικρές και
για µεγάλες εταιρείες.
Και τώρα έρχοµαι στις τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για την κάνναβη, εξήγησα ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο. Δεν θα ξανακάνουµε τη συζήτηση από την αρχή. Είναι
ένα θέµα που προέκυψε στη διαδικασία αδειοδότησης. Απαιτείται µια διευκρίνιση, λόγω του µεικτού χαρακτήρα αυτών των
επενδύσεων, µια διευκρίνιση για τις περιοχές που είναι γη υψηλής παραγωγικότητας και για κάποιες άλλες. Επαναλαµβάνουµε,
όµως, ότι είναι θέµα διευκρίνισης σχετικά µε την αδειοδοτική διαδικασία.
Έθεσε κάποια θέµατα ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Επαναλαµβάνω ότι η πρόβλεψη και η νοµοθέτηση που ισχύει µέχρι σήµερα
είναι µέσα σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Επενδυτικό ενδιαφέρον
υπάρχει τεράστιο. Αυτή τη στιγµή έχουµε πάνω από τριάντα
πέντε φακέλους που είναι υπό επεξεργασία για την αδειοδότηση
τέτοιων επενδύσεων. Υπάρχει ένα µεγάλο κενό και στην παγκόσµια αγορά και στην ελληνική αγορά. Θεωρούµε ότι είναι σωστή
η πρωτοβουλία που πήραµε και θα έχει πολύ καλά αποτελέσµατα
για την ελληνική οικονοµία. Η σηµερινή τροπολογία είναι διευκρινιστικού χαρακτήρα και επαναλαµβάνω ότι προέκυψε από τις
ανάγκες της αδειοδότησης.
Τέλος, έρχοµαι στην τροπολογία του κ. Κακλαµάνη. Περίπου
οι ίδιοι άνθρωποι ήµασταν που το συζητήσαµε και όταν συζητούσαµε τον νόµο για τις ανώνυµες εταιρείες. Υπάρχει ένα πρόβληµα µε τον εταιρικό τύπο των ΕΠΕ. Τείνει ουσιαστικά προς µια
διαδικασία σιγά-σιγά να µη χρησιµοποιείται. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά νέες ΕΠΕ. Είναι οι παλιές. Ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων είναι εγκλωβισµένος σε αυτό το σχήµα και προσπαθούν
να επιλύσουν τα προβλήµατά τους. Είχε τεθεί -και το κουβεντιάσαµε- αν µπορούµε να διευκολύνουµε µε µειώσεις των ποσοστών
για τη λήψη απόφασης. Αυτό που τίθεται τώρα από την τροπολογία –αυτό είναι το ουσιώδες- είναι, τουλάχιστον σε περιπτώσεις που υπάρχουν επενδυτικά σχέδια µεγάλα και απαιτείται µια
αύξηση κεφαλαίου σηµαντική, να διευκολύνεται η λήψη απόφασης στις ΕΠΕ.
Άρα, λοιπόν, ως προς αυτό, υπάρχει µια ελαφρά τροποποίηση
ως προς τις πλειοψηφίες που απαιτούνται. Αυτό είναι το νόηµα
της τροπολογίας. Επί της αρχής αυτό έχουµε κάνει αποδεκτό.
Θα υπάρξει προσπάθεια µιας βελτίωσης, για να µη συγχέεται µε
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το υπόλοιπο νοµοσχέδιο και να µη µας δηµιουργήσει προβλήµατα, να το βάλουµε στις λοιπές διατάξεις, γιατί ουσιαστικά
αφορά µια τροποποίηση του νόµου περί ΕΠΕ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ατόφια θα µπει;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Θα τη φέρουµε σε λίγο. Θα τη δείτε.
Νοµίζω ότι έχει γίνει καλή δουλειά. Να την ολοκληρώσουµε,
να ακούσουµε και τα υπόλοιπα σχόλια και στο τέλος θα δούµε
αν υπάρχει και ανάγκη για κάτι παραπάνω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ ευχαριστώ.
Έχει ζητήσει τον λόγο, όπως είπα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Δένδιας. Τον καλώ στο Βήµα.
Αµέσως µετά θα µιλήσει ο κ. Ξυδάκης. Βλέπω και τον κ. Μεγαλοµύστακα. Είναι στην Αίθουσα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα κι εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εσείς, ναι. Εσείς
προηγείστε του κ. Μεγαλοµύστακα.
Ορίστε, κύριε Δένδια, έχετε τον λόγο. Με µια σχετική άνεση
θα µιλήσουν και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε, µε την άδειά σας, µε
ένα σηµαντικό θέµα, αλλά εκτός νοµοθετήµατος. Αφορά τις χθεσινές φυσικές καταστροφές στα Χανιά. Θα ήθελα να εκφράσω
τη συµπάθεια, πέραν της Νέας Δηµοκρατίας, νοµίζω και του συνόλου της Αίθουσας για τους πληγέντες από αυτά τα πρωτοφανή
φαινόµενα. Μου λένε ότι η κλιµατική αλλαγή έχει υπεισέλθει κατά
τέτοιον τρόπο, που τα µαθηµατικά µοντέλα πρόβλεψης έχουν πια
ελάχιστη δυνατότητα.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα το εξής, αν έχετε την καλοσύνη, και
θα ήθελα την προσοχή σας: Έχω την εντολή από τον Πρόεδρο
της Νέας Δηµοκρατίας να προβώ στην κατάθεση µιας τροπολογίας, προφανώς εκπρόθεσµης, που αφορά, όµως, το συγκεκριµένο ζήτηµα των Χανίων και η οποία να αποτελεί αναστολή του
συνόλου των εκτελεστικών µέτρων, είτε του δηµοσίου είτε των
ιδιωτών, για ένα διάστηµα το οποίο θα συµφωνήσουµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Δεν σας άκουσα, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Να το ξαναπώ: Θα σας καταθέσουµε µια τροπολογία -την ετοιµάζουµε- προφανώς εκπρόθεσµη. Χαίροµαι που είναι ο κ. Μπαλωµενάκης εδώ, γιατί είναι
Βουλευτής Χανίων. Η τροπολογία θα αφορά την αναστολή όλων
των εκτελεστικών µέτρων, είτε του δηµοσίου είτε των ιδιωτών,
οποιασδήποτε µορφής –πλειστηριασµών, κατασχέσεων, λογαριασµών κ.λπ.- για ένα διάστηµα το οποίο θα συµφωνήσουµε εµείς θα σας προτείνουµε ενενήντα ηµερών, τριών µηνών, αλλά
δεν είναι αυτό το θέµα-, κατά τα πρότυπα της ρύθµισης η οποία
είχε γίνει σε προηγούµενες φυσικές καταστροφές -αυτές πήραµε
ως κύριο υπόδειγµα-, ώστε να υπάρχει άµεση επέµβαση της ελληνικής πολιτείας στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Διότι, αν αναµείνουµε την κανονική νοµοθετική λειτουργία, δηλαδή να συνεδριάσει ξανά η Βουλή κανονικά κ.λπ., θα περάσει µια εβδοµάδα.
Και ορισµένα πράγµατα δεν επανέρχονται. Τα εκτελεστικά µέτρα
δεν επανέρχονται εκ των υστέρων.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση δεν θα έχει καµµία αντίρρηση. Και νοµίζω θα έχει και µια έννοια η Βουλή να ψηφίσει κάτι
τέτοιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οµοφώνως. Δεν είναι κάτι
το οποίο η Νέα Δηµοκρατία κάνει ως πρωτοβουλία. Δεν θεωρεί
ότι είναι θέµα το οποίο επιδέχεται κοµµατικής εκµετάλλευσης.
Δεν επιδιώκει κοµµατική εκµετάλλευση. Επιδιώκει την ανακούφιση των πληγέντων από κάτι πρωτοφανές. Θα σας τη φέρω σε
λίγη ώρα.
Σας παρακαλώ, όµως, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή αφορά,
κύριε Αθανασίου, και τον Υπουργό των Οικονοµικών, να έχει η
Κυβέρνηση τις σχετικές συνεννοήσεις. Το ξαναλέω: Μετράνε και
οι ώρες. Δεν είναι κάτι το οποίο µπορούµε να αφήσουµε για
αύριο ή µεθαύριο. Οφείλω να σας πω ότι εγώ, όταν µπήκα στην
Αίθουσα, κοίταξα να δω εάν η ίδια η Κυβέρνηση έφερε τροπολο-
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γία. Η Κυβέρνηση, προφανώς στην ανάγκη να αντιµετωπίσει το
πρόβληµα, δεν το έκανε.
Κύριε Μπαλωµενάκη, βασίζοµαι και στις δικές σας πρεσβείες
ως Βουλευτή Χανίων, για να µπορέσουµε να το λύσουµε πριν
από τη λήξη της συνεδριάσεως. Και, αν χρειαστεί, να κρατήσουµε τη συνεδρίαση άλλο ένα πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο ανοικτή
για να ψηφίσουµε κάτι τέτοιο, νοµίζω ότι και αυτό µπορούµε να
το καταφέρουµε.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοθέτηµα. Θα συµπληρώσω σε αυτά τα
οποία είπε ο εισηγητής µας, ο κ. Αθανασίου, πως είναι προφανές
ότι αυτό το νοµοθέτηµα υπό τη γενική έννοια το αντιµετωπίζουµε
θετικά. Βεβαίως υπάρχει το ζήτηµα, το οποίο είναι προφανές, το
αναγνώρισε και ο εισηγούµενος Υπουργός, ότι δεν υπάρχει το
ζήτηµα των φορολογικών διατάξεων.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω πώς έχετε εµπλακεί εσείς ο ίδιος,
πέραν της πολιτικής σας ιδιότητας, µε όλα αυτά. Δεν είναι αµελητέο. Οι φορολογικές διατάξεις, οι διατάξεις που αφορούν τα
τέλη και όλα αυτά, στην πραγµατικότητα µπορούν κάλλιστα να
ακυρώσουν την εφαρµογή και τη χρησιµότητα και του καλύτερου
νοµοθετήµατος. Και θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν σαφή και όχι
µόνο τα φορολογικά, ξαναλέω, αλλά οι συνολικές επιβαρύνσεις.
Για παράδειγµα, σας ερωτώ: Σε περίπτωση συγχώνευσης εταιρειών για τις οποίες χρειάζεται συµβολαιογραφικό έγγραφο και
το συµβολαιογραφικό έγγραφο περιλαµβάνει ακίνητα και πρέπει
να µεταγραφεί, τέλη πληρώνονται στο Υποθηκοφυλακείο ή δεν
πληρώνονται τέλη στο Υποθηκοφυλακείο; Εάν επί µεγάλων επιχειρήσεων και µεγάλων ακινήτων αντιµετωπίζεται ως κοινό συµβόλαιο, τότε το πράγµα γίνεται εξαιρετικά επώδυνο γι’ αυτόν ο
οποίος προσπαθεί να συγχωνεύσει ή να διασπάσει ή να µεταφέρει. Άρα, λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να αντιµετωπιστούν στη λεπτοµέρειά τους. Και γι’ αυτό νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστή
η θέση των συναινούντων από την Αντιπολίτευση, όχι των διαφωνούντων -θα κάνω ένα µικρό σχόλιο για το ΚΙΝΑΛ-, των συναινούντων στην ιδέα και στον µεγαλύτερο αριθµό των διατάξεων
του νοµοθετήµατος ότι θα έπρεπε αυτό το νοµοθέτηµα να έχει
έρθει και να αντιµετωπίζει τα θέµατα στο σύνολό τους. Έτσι θα
πάµε σε δύο αποσπασµατικές ρυθµίσεις, οι οποίες ακόµα κι αν
διέπονται –δεν το πιστεύω- από τις καλύτερες των προθέσεων,
και πάλι όµως µπορεί να αφήσουν κενά και µπορεί να δηµιουργήσουν πάρα πολλά προβλήµατα.
Πρέπει δε να πω ότι αυτό το νοµοθέτηµα –και λυπάµαι που το
λέω αυτό- δεν έρχεται µέσα σε ένα πλαίσιο µιας συνεπούς φιλοεπιχειρηµατικής δραστηριότητας, η οποία βοηθάει την ελληνική
οικονοµία. Η ελληνική οικονοµία χειµάζεται από µία συνολική εχθρική αντιµετώπιση της Κυβέρνησης προς την επιχειρηµατικότητα, που η λέξη «φοροµπηχτική» νοµίζω ότι είναι σε έναν πολύ
µεγάλο βαθµό επιεικής. Είναι µια πολιτική που δεν βοηθάει –νοµίζω- την ανταγωνιστικότητα.
Νοµίζω ότι πέσαµε πάλι. Είµαστε στην πεντηκοστή έβδοµη
θέση. Χάσαµε τέσσερις θέσεις στην κλίµακα της τελευταίας έκθεσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 2018 - 2019 του World Competitiveness Forum. Γενικά νοµίζω ότι η ελληνική οικονοµία στο
πλαίσιο ανάλυσης της Κυβέρνησης αντιµετωπίζεται σαν µια κλειστή οικονοµία του τέλους του 20ού αιώνα και όχι σαν µια ανοικτή
οικονοµία µιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 21ου αιώνα.
Στο πλαίσιο αυτό αντιµετωπίζεται και µε µεγάλη καχυποψία και
η καινοτοµία και οι νέες τεχνολογίες και η σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. Άρα, λοιπόν, για να µην πολυλογούµε, ένας κούκος προφανώς δεν πρόκειται να φέρει καµµία
άνοιξη. Μάλιστα εδώ είναι ο µισός κούκος. Γιατί, απ’ ό,τι φαίνεται
ο άλλος µισός θα έρθει, κατά την άποψη του Υπουργού, µετά κάποιες εβδοµάδες. Αυτό το οποίο θα ήταν απαραίτητο είναι η Κυβέρνηση να είναι φιλική στην επιχειρηµατικότητα, να ακολουθήσει µια τελείως διαφορετική πολιτική.
Θέλω τελειώνοντας –γιατί δεν έχω σκοπό να µακρηγορήσωνα θέσω και ένα άλλο θέµα. Είναι ένα θέµα ευρύτερης κοινωνικής
πολιτικής. Δεν αφορά το παρόν νοµοθέτηµα. Όµως, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος πάντα έχει εκ του ρόλου του υποχρέωση
να παίρνει µια ευρύτερη θέση πάνω στα θέµατα της επικαιρότητας. Και αναφέροµαι στο θέµα των συντάξεων χηρείας.
Κύριε Υπουργέ, για εµάς είναι ακατανόητο, στον βαθµό µάλι-
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στα που εν όψει των ερχοµένων εκλογών η Κυβέρνηση έχει αναλωθεί σε µια συνολική πολιτική παροχών και µάλιστα επιδοµατικών παροχών και όχι πραγµατικών παροχών. Υπάρχει διαφορά.
Είναι άλλες οι παροχές που έχουν βάθος χρόνου, έχουν προοπτική, εντάσσονται σε ένα συνολικό οικονοµικό σχέδιο και -αν
θέλετε- µέσω της αύξησης της ζήτησης, υπό προϋποθέσεις, µπορούν να προσφέρουν και στην οικονοµία. Και είναι κάτι τελείως
διαφορετικό η επιδοµατική παροχή κατά περίπτωση, εν όψει
εκλογών και µόνο, για να προσπορίσουν στην Κυβέρνηση –έτσι
νοµίζει η Κυβέρνηση, εµείς έχουµε τη βεβαιότητα ότι δεν θα προσπορίσουν τίποτα, µάλλον αντίδραση θα δηµιουργήσουν- εκλογικά ωφελήµατα.
Εδώ, όµως, υπάρχει ένα σαφές και νοµίζω δίκαιο θέµα, το
οποίο αφορά το ζήτηµα των συντάξεων χηρείας. Το γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζει το Υπουργείο Οικονοµικών. Έχει
τεθεί στην Αίθουσα από πάρα πολλούς συναδέλφους, κυρίως
της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά όχι µόνο της Νέας Δηµοκρατίας.
Η Κυβέρνηση για κάποιον περίεργο λόγο αυτή τη συγκεκριµένη
κατηγορία την έχει τοποθετήσει στην απόλυτη αποµόνωση. Θεωρεί, δηλαδή, ότι οι συντάξεις χηρείας είναι κάτι το οποίο περιορίστηκε µε τον τρόπο –τον µη δίκαιο τρόπο- που περιορίστηκε
και δεν πρέπει µε κανέναν τρόπο να επανέλθει στον διάλογο. Δεν
πρέπει µε κανέναν τρόπο να αποκατασταθεί, δεν πρέπει µε κανέναν τρόπο να αντιµετωπιστεί. Εµείς είµαστε τελείως απέναντι
σε αυτή τη λογική.
Θέλω να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, µε την άδειά σας και µε
έναν σχολιασµό των θέσεων του ΚΙΝΑΛ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε άπλετο χρόνο.
Δεν χρειάζεστε την άδειά µου!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Έχω, µάλιστα!
Το ΚΙΝΑΛ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
κάποιον περίεργο –αλλά σαφώς αντιληπτό σε όλους, νοµίζω,
εδώ στην Αίθουσα- λόγο τον τελευταίο καιρό έχει στοχεύσει τη
Νέα Δηµοκρατία. Για κάποιον περίεργο λόγο, όταν η Νέα Δηµοκρατία λέει «άσπρο», το ΚΙΝΑΛ πρέπει να λέει «µαύρο». Όταν η
Νέα Δηµοκρατία προτείνει µια συγκεκριµένη πολιτική, το ΚΙΝΑΛ
πρέπει να ανακαλύπτει µια συνωµοσία. Όταν η Νέα Δηµοκρατία
εισηγείται το αυτονόητο, το ΚΙΝΑΛ πρέπει να διατυπώνει την
άποψη ότι πρόκειται για κάτι το ετερονόητο και το σκοτεινό. Και
αυτή ήταν και η τοποθέτηση εδώ του εισηγητή, εξαιρετικά συµπαθούς σε εµένα, συναδέλφου κ. Κωνσταντινόπουλου.
Προσπάθησα να παρακολουθήσω τη σκέψη του. Και µιλάω επί
της αρχής. Δεν λέω επί των διατάξεων, που µπορεί να διαφωνήσουµε, να πούµε νοµοτεχνικά ότι το ένα είναι στραβό ή κακό. Και
ο κ. Αθανασίου τοποθετήθηκε στα θέµατα ακυρότητας, ακυρωσίας και ανυποστάτου. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις. Θα σας
πω µετά µια παρατήρηση που έχω.
Επί της ουσίας, όµως, το ΚΙΝΑΛ γιατί είναι εναντίον του νοµοθετήµατος; Να το καταλάβω. Να καταλάβουµε, µήπως και εµείς,
που είµαστε υπέρ της επιχειρηµατικότητας, κάνουµε λάθος. Τι
τους φταίει; Βεβαίως το πλαίσιο συνολικά της ελληνικής οικονοµίας, όπως το προωθεί η Κυβέρνηση, δεν είναι αυτό που θα θέλαµε εµείς. Βεβαίως! Για αυτό είµαστε Αντιπολίτευση. Για αυτό
είµαστε άλλο κόµµα. Στο συγκεκριµένο θέµα, όµως, συγχωνεύσεως, διασπάσεως και απορροφήσεως εταιρειών µε τις λιγότερες πιθανές διαδικασίες, τι ακριβώς θέλει το ΚΙΝΑΛ; Να το
καταλάβω. Αύριο το πρωί, εάν συζητούσε µε µία άλλη κυβέρνηση, τι θα έλεγε; Ότι αυτό το νοµοθέτηµα πρέπει να το αποσύρουµε ή µας λέει κάτι άλλο;
Διότι -ξέρετε- και εµείς στη Νέα Δηµοκρατία τούς παρακολουθούµε, αλλά τον τελευταίο καιρό τούς παρακολουθούµε -θέλω
να πω- και µε ένα χαµόγελο. Γιατί έχουν εφεύρει και άλλες θεωρήσεις περί πτερύγων της Κεντροδεξιάς, που υποτίθεται διατυπώνουν άλλες σκέψεις κ.λπ.. Αυτά τα πράγµατα δεν είναι σοβαρά.
Και η υπαρξιακή αγωνία κάθε κόµµατος είναι σεβαστή, κατανοητή, συµπαθής, αν θέλετε. Δεν µπορεί, όµως, να εκφράζεται
ως επιθετικότητα ενός άλλου πολιτικού χώρου, που στο τέλοςτέλος µε συνέπεια κάνει τη δουλειά του.
Και εµείς έχουµε πει από την αρχή ότι όταν υπάρχουν νοµοθετήµατα θετικά, εµείς θα τα ψηφίζουµε, τελεία και παύλα! Δεν
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µπορούµε τις διαφωνίες µας µε τον ΣΥΡΙΖΑ και την Κυβέρνηση
να τις µεταφέρουµε ως συνέπειες στη χώρα και την ελληνική επιχειρηµατικότητα. Η ελληνική επιχειρηµατικότητα θέλει φιλελευθεροποίηση του πλαισίου. Αυτό είναι η παγκόσµια τάση. Αυτή
είναι η ευρωπαϊκή τάση. Θα βοηθήσουµε µε τις παρατηρήσεις
µας, µε τη συµµετοχή µας, να βελτιωθούν τα λάθη. Εδώ, όµως,
είναι θέµα το οποίο επί της αρχής µάς βρίσκει σύµφωνους.
Θα κάνω και µία τελευταία παρατήρηση, κύριε Υπουργέ. Είναι
τελείως νοµικό θέµα. Αφορά το άρθρο 125, «Αυτοδίκαιη µετατροπή ετερόρρυθµης εταιρείας σε οµόρρυθµη εταιρεία». Σε περίπτωση αποκλεισµού ή εξόδου του οµόρρυθµου εταίρου, θα
πρότεινα στους κυρίους συναδέλφους να υπάρξει µία τρίτη παράγραφος από κάτω, η οποία να λέει, βεβαίως, «διατηρουµένων
των εις ολόκληρον ευθυνών του αποκλειοµένου εταίρου». Διότι,
έτσι όπως είναι διατυπωµένη, χωρίς να το διευκρινίζει και άρα
δηµιουργώντας κενό, επιτρέπει την ερµηνεία της µετατροπής
της οµόρρυθµου και άρα απεριόριστης ευθύνης σε περιορισµένης ευθύνης επί βλάβη των δανειστών. Κοιτάξτε το λίγο. Νοµίζω
ότι θα το δείτε και νοµίζω ότι και σε αυτό έχω δίκιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ –θεωρώ ότι είναι πολύ µεγάλης σοβαρότητος θέµα και νοµίζω ότι είναι δείγµα για την ελληνική κοινωνία- να συµφωνήσουµε στο θέµα των µέτρων για τη
στήριξη των κατοίκων των Χανίων. Και είµαι βέβαιος ότι και ο κ.
Ξυδάκης, που θα µιλήσει µετά από εµένα, θα πάρει θέση επ’
αυτού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαο
Δένδια.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Νικόλαος Ξυδάκης, για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Απουσιάζουν κάνα δυο κόµµατα. Δεν πειράζει. Είναι η Μείζων
Αντιπολίτευση παρούσα.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά την πρόταση του κ. Δένδια, θα µιλήσει και ο Υπουργός. Θα τοποθετηθεί για το εάν την κάνει αποδεκτή. Είναι µία τροπολογία ουδέποτε εµφανισθείσα. Δεν την έχουµε στα χέρια µας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Τη φέρνουµε τώρα. Τη
γράφουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Την περιµένουµε.
Επί της ουσίας δεν υπάρχει καµµία αντίρρηση. Μπορούµε να
προχωρήσουµε. Ούτε η επιβάρυνση για το ελληνικό δηµόσιο θα
είναι σηµαντική. Θα βοηθηθούν κάποιοι επιχειρηµατίες, αγρότες,
κτηνοτρόφοι, καταστηµατάρχες, νοικοκυριά, που µπορεί να
έχουν άµεσες υποχρεώσεις σε δικαστήρια. Και νοµίζω ότι χρειάζεται νοµοθετική ρύθµιση, ακριβώς γιατί θα εµφανισθούν ενώπιον δικαστηρίων.
Ωστόσο, ακόµα κι εάν δεν προλάβουµε σήµερα, αύριο συζητείται στην Ολοµέλεια νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού.
Εάν δούµε και δεν µας φτάσει η ώρα σήµερα, υπάρχει αύριο νοµοσχέδιο, Ολοµέλεια, και θα µπορέσουµε να το τακτοποιήσουµε
αυτό.
Και µε αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά και µε άλλα που έχουν έρθει
από το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρουσιάζεται εµπράκτως η βούληση και το σχέδιο της Κυβέρνησης για ένα κύµα λελογισµένων
και υπολογισµένων µεταρρυθµίσεων, µε σκοπό να εκσυγχρονιστεί όλη η παραγωγική δοµή, να διευκολυνθεί η υγιής επιχειρηµατικότητα και να αρχίζει να δίδεται και µία ανάσα στον κυκεώνα,
στο τέρας της γραφειοκρατίας που αντιµετωπίζει όλος ο επιχειρηµατικός κόσµος.
Δεν έχουµε να προσθέσουµε πολλά. Νοµίζω ότι και η Μείζων
Αντιπολίτευση έκανε κριτική. Συµφωνεί, όµως, σε γενικές γραµµές. Δεν κατάλαβα ακριβώς την κριτική του κ. Κωνσταντινόπουλου εκ µέρους του ΚΙΝΑΛ. Είναι σαν να µην έχει διαβάσει καν το
νοµοσχέδιο. Και γι’ αυτό προκαλεί και τα σχόλια θυµηδίας της
Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η Μείζων Αντιπολίτευση, δηλαδή, σε γενικές γραµµές συµφωνεί και έχει επιµέρους
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αντιρρήσεις. Η Ελάσσων Αντιπολίτευση δεν µπαίνει καν στην
ουσία της πρότασης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν είναι πρωτότυπο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Όχι, δεν έχει άποψη επί της ουσίας,
αλλά έχει άποψη για τα διαµειβόµενα στον χώρο του Κέντρου
και της Κεντροαριστεράς.
Βεβαίως, υπάρχει χώρος και βήµα εδώ για πολιτικό σχολιασµό
των εξελίξεων, αλλά η πρώτη δουλειά είναι το νοµοθετικό έργο,
είναι η ευθύνη που έχουµε απέναντι στον παραγωγικό κόσµο και
στην οικονοµία και εκεί µε σοβαρότητα, τεκµηρίωση και επιχειρήµατα να κρίνουµε το εισαγόµενο νοµοσχέδιο και να κάνουµε
αντιπροτάσεις. Οι γενικότητες και τα χαριτωµένα, ας πούµε, επί
γενικών φιλοσοφικών αρχών, τα οποία δεν είναι καν φιλοσοφικά,
δεν έχουν καν νόηµα.
Το είπε χαρακτηριστικά ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας,
ο κ. Δένδιας, σεβαστή και συµπαθής η πολιτική υπαρξιακή αγωνία, αλλά ας λέµε και κάτι για αυτό που έχουµε µπροστά µας.
Δεν είπατε τίποτα.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, είστε µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Άλλες φορές, σε άλλες περιπτώσεις,
έχουν υπάρξει και εποικοδοµητική κριτική και εποικοδοµητικές
προτάσεις, έννοιες των οποίων έχουν ενσωµατωθεί στο νοµοθετικό έργο. Σε αυτή την περίοδο έχει, νοµίζω, πάψει κάθε δηµιουργική ενασχόληση µε το νοµοθετικό έργο και την παραγωγική
πολιτική και µπαίνουµε στη φάση της υπεράσπισης προεκλογικών χαρακωµάτων. Είναι δικαίωµά σας, απλώς και εµείς το διαπιστώνουµε και το βλέπουµε.
Για τις συντάξεις χηρείας κάτι είπε ο συνάδελφος κ. Δένδιας.
Νοµίζω ότι έχει υπάρξει ρητή διαβεβαίωση από τον Υφυπουργό
Εργασίας κ. Πετρόπουλο ότι το βλέπει, ότι θα υπάρξει ρύθµιση
και, εν πάση περιπτώσει, και Βουλευτές της Συµπολίτευσης έχουν επισηµάνει ότι υπάρχει µια κοινωνική ανισοµέρεια εκεί.
Υπάρχει πίεση και από τη µεριά των Βουλευτών της Αντιπολίτευσης να υπάρξει ρύθµιση για τις συντάξεις χηρείας που να είναι
δίκαιη, να δείχνει κοινωνική ευαισθησία, όµως να δείχνει και ένα
γενικότερο νοικοκύρεµα στον τοµέα των ασφαλιστικών ανταποδόσεων σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Δεν έχουµε να προσθέσουµε
τίποτα.
Νοµίζω θα περιµένουµε την τροπολογία, αν την προλάβουµε
σήµερα. Διαφορετικά αύριο έχει νοµοθετικό έργο η Βουλή. Έχει
Ολοµέλεια για νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού και θα
περιµένουµε και τον Υπουργό να τοποθετηθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Νικόλαο Ξυδάκη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέας Λοβέρδος, για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να ζητήσω συγγνώµη από τους συναδέλφους µου που δεν τους άκουσα –άκουσα µόνο τον κ. Ξυδάκη-, γιατί συνεδριάζει παράλληλα το Διοικητικό Συµβούλιο του
Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία, εις το οποίο εκπροσωπώ την Πρόεδρο του Κινήµατος Αλλαγής, την κ. Γεννηµατά. Θα πρέπει µε το που θα ολοκληρώσω,
να επιστρέψω, γιατί δεν έχω µιλήσει.
Άκουσα λίγο τον κ. Ξυδάκη. Ενηµερώθηκα και για µια αποστροφή του κ. Δένδια. Θα µπω στο σχέδιο νόµου κάνοντας µια
κριτική στις γενικές του γραµµές.
Να µου επιτρέψετε, κυρία και κύριοι Βουλευτές, πριν µπω σε
αυτά τα θέµατα, να κάνω µια αναφορά σε ένα ζήτηµα εξωτερικής
πολιτικής που ενδιαφέρει όλους µας. Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος µπορώ να το κάνω, να διαθέσω για αυτό ένα-ενάµισι
λεπτό.
Οι υποδείξεις προς τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών από την
πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυβέρνησης της FYROM για το πώς θα γίνονται οι χρήσεις των όρων της Συµφωνίας
των Πρεσπών νοµίζω δηµιουργούν ένα πρόβληµα για τη χώρα.
Επαληθεύονται οι ανησυχίες που είχε η Αντιπολίτευση, όταν δεν
ήθελε να πάρει στις πλάτες της τις ευθύνες της Συµφωνίας των
Πρεσπών.
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Κύριε Υπουργέ, όλα όσα επισηµαίναµε και υπογραµµίζαµε για
το πολύ σοβαρό ταυτοτικό θέµα, η Ελλάδα τώρα τα βρίσκει
µπροστά της. Διότι, όπως ο Πρωθυπουργός εδώ αναρωτιόταν µε
τρόπο ανεπίγνωτο: «Μα, εγώ ήξερα ότι υπάρχει ένα πρόβληµα»,
έλεγε, «το πρόβληµα του ονόµατος. Τι µου λέτε τώρα για ταυτότητες και για γλώσσες;» και προσέγγιζε τότε την προ της κύρωσης της συµφωνίας πραγµατικότητα, έτσι βλέπω ότι και το
Μέγαρο Μαξίµου σήµερα αντιµετωπίζει τις συνέπειες της υπογραφής της χώρας και τη στέρηση που έχει υποστεί να διαµαρτύρεται ευλόγως, εκεί που κάτι αρνητικό για τα συµφέροντά µας
συµβαίνει, γιατί συµφώνησε. Με την υπογραφή µας πια και µε τη
δική µας συµφωνία κάθε ισχυρισµός µπορεί να γίνεται ανεκτός.
Οι υποδείξεις του Υπουργείου Εξωτερικών της γειτονικής
χώρας είναι ανάγλυφες της συµφωνίας, αποτυπώνουν τη συµφωνία, αντιγράφουν τη συµφωνία. Είναι λυπηρό, πως αυτή η
συµφωνία µε αυτά τα προβλήµατα που είχε, δίνει βάση σε άλλου
είδους διεργασίες, διεργασίες που σχετίζονται µε την ανακάλυψη µειονοτήτων και ούτω καθ’ εξής.
Οι εξελίξεις αυτές είναι τόσο πολύ απλωµένες µέσα στον
χρόνο, που ούτε κανείς πρέπει να έχει την αγωνία να δει ότι επαληθεύονται οι απόψεις του αµέσως, ούτε να παραγνωρίζει ότι το
ιστορικό βάθος που έχουν τα θέµατα αλλά και το µέλλον που
έχουν τα θέµατα µε αυτό το ιστορικό βάθος πρέπει να αντιµετωπίζονται υπό το πρίσµα των εθνικών συµφερόντων. Αν όχι, οι αρνητικές εξελίξεις είναι µπροστά και θα τις υποστούµε.
Τώρα, κύριε Ξυδάκη, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τεσσεράµισι λεπτά µιλήσατε από τα δώδεκα που είχατε, και υποστηρίξατε το σχέδιο νόµου µε µία γενικότητα ότι είναι καλό. Με την
ίδια λογική και ένας Βουλευτής της Αντιπολίτευσης µπορεί να
αντιµετωπίζει το σχέδιο νόµου µε µια φράση: «Δεν είναι καλό» ή
«είναι αρνητικό».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Δεν είµαι εισηγητής, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει κανείς να δει από τον αντιπολιτευτικό
λόγο ή τον συµπολιτευτικό λόγο τι τεκµαίρεται ως µείζον επιχείρηµα. Εάν αυτό το µείζον επιχείρηµα οδηγεί σε καταψήφιση,
αυτό είναι µία ευθεία πολιτική θέση.
Εσείς, κύριε Δένδια, που µάλιστα είπατε ότι µε χαµόγελο αντιµετωπίζετε τις υπαρξιακές µας αγωνίες ως κόµµατος, µε χαµόγελο και ο κ. Σαµαράς και εσείς όλοι αντιµετωπίζατε την κρίση
της χώρας το 2009 – 2010. Κρίση που εσείς δηµιουργήσατε.
Με χαµόγελο τώρα αντιµετωπίζετε τις δικές µα,ς δήθεν υπαρξιακές αγωνίες, όταν µε τη Νέα Δηµοκρατία σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο Κοινοβούλιο, και στις πιο έντονες στιγµές του -εν
πάση περιπτώσει δεν θέλω να το πω όπως το λέει ο λαός-, αλλά
«αντιπολιτεύεστε».
Είστε ελάχιστοι εδώ. Στα µείζονα θέµατα, από Κοινοβουλευτική Οµάδα εβδοµήντα πέντε ατόµων είστε δύο και τρεις και πολλές φορές και λιγότεροι. Ο πολιτικός σας λόγος τι λόγος
πολιτικός είναι; Πολιτικός λόγος πολυτελείας, που δίνει όλες τις
ευχέρειες στην Κυβέρνηση να κάνει περιπάτους σε στάδια και
σε θέµατα που έπρεπε να βρίσκει πολύ ισχυρές αντιστάσεις.
Λοιπόν, όχι σε εµάς αυτά. Παρ’ ότι µικρότερη Κοινοβουλευτική
Οµάδα –δεκαεννέα µε είκοσι Βουλευτές- έχουµε αρθρώσει αντιπολιτευτικό λόγο πολύ ισχυρό και έχουµε δηµιουργήσει πολλαπλάσια θέµατα απ’ όσα εσείς, παρά τη δύναµή σας.
Τώρα, η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα από την οποία, κύριε
Υπουργέ, εξαρτάται το µέλλον µας, γιατί και εσείς και όλοι όταν
αναφερόµαστε στα πρωτογενή πλεονάσµατα µέχρι το τέλος του
2022 και µετά, όλοι για όποιο θέµα και αν συζητάµε, µε αυτό,
όµως, ως επικεφαλίδα όλων των θεµάτων, δηλαδή τα πρωτογενή
πλεονάσµατα, είτε συζητάµε τα κόκκινα δάνεια είτε συζητάµε την
κατάργηση των γραφειοκρατικών εµποδίων στην οικονοµία, ό,τι
και αν συζητάµε, καταλήγουµε ότι για να ξεπεράσουµε τις δυσκολίες των πρωτογενών πλεονασµάτων και όλα τα επιµέρους
θέµατα, χρειαζόµαστε σοκαριστικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Όλοι
το λέµε.
Οι προβλεπόµενοι ρυθµοί ανάπτυξης δεν είναι αρκετοί. Το
λέµε όλοι αυτό. Κι ενώ το λέµε όλοι αυτό, όταν έρχεται η ώρα να
κριθούµε µε βάση αυτά που προτείνουµε –Αντιπολίτευση- ή µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτά που κάνουµε –Κυβέρνηση- περνάµε κάτω από τον πήχη.
Κρινόµαστε αρνητικά. Μάρτυράς µας εµάς, ως αντιπολιτευόµενων κοµµάτων, η µέχρι τώρα εµπειρία.
Πάµε να δούµε τι είναι αυτό που χρειάζεται σήµερα η οικονοµία για να επιτύχει σοκαριστικούς ρυθµούς ανάπτυξης που να
ξεπερνούν το 2% και να αγγίξουν το 4%, το 5%, ίσως και περισσότερο, εάν είναι δυνατό. Είναι δύσκολο, αλλά µέχρι το 4% και
το 5%, µπορείς να πας.
Το πρόβληµα που έχει η ελληνική οικονοµία είναι η γραφειοκρατία της. Η δική της γραφειοκρατία; Όχι. Είναι από: α) αυτή
που µεταφέρεται στην οικονοµία από τη γραφειοκρατία της δηµόσιας διοίκησης, και β) από τη γραφειοκρατία της δοµής και
της διοίκησης της δικαιοσύνης. Αυτά είναι τα δύο µεγάλα προβλήµατα.
Λένε, ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να βοηθούν την οικονοµία και
να µην είναι όπως ο κ. Τσακαλώτος που πέρα από τα χαριτωµένα
που λέει, κάνει λογαριασµούς εσόδων - εξόδων στους εθνικούς
λογαριασµούς χωρίς να ενδιαφέρεται. Ούτε µια φορά δεν τον
έχω ακούσει να κάνει αναφορά στα ζητήµατα των οικονοµικών
στελεχών της ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή στις επιχειρήσεις,
στην ιδιωτική οικονοµία. Ενώ χρειαζόµαστε κάτι άλλο, έχουµε
Υπουργούς Οικονοµικών που κάνουν εθνικούς λογαριασµούς και
αυτούς µας εκθέτουν εδώ και δεν κάνουν τι; Όχι, να δώσουν κατευθύνσεις στην οικονοµία -δεν έχουµε µια κατευθυνόµενη οικονοµία εδώ, έχουµε µια ελεύθερη οικονοµία- αλλά να την απαλλάξουν από τα δεσµά της γραφειοκρατίας.
Σχετικά µε τις αδειοδοτήσεις σας: Τις επαινέσατε. Επειδή είχαµε παρακολουθήσει και την κατάργηση των αδειοδοτήσεων
της Νέας Δηµοκρατίας το 2013, που ήµασταν στην κυβέρνηση,
αλλά η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία δεν είχε ελπίδες
επιτυχίας στην πράξη, και του 2013 η προσπάθεια και του 2016,
η δική σας, ήταν µηδαµινών αποτελεσµάτων. Γιατί; Γιατί µπορεί
να καταργείς τη λέξη «αδειοδότηση», αλλά έρχονται από πίσω
µια σειρά παράγοντες που αφορούν την παρέµβαση της διοίκησης στην οικονοµία, που αιχµαλωτίζουν την οικονοµία και δεν της
επιτρέπουν την απελευθέρωση. Αυτό είναι το πρώτο.
Προχωρώ στο Πτωχευτικό Δίκαιο. Πολύ σχετικό θέµα µε το
σηµερινό. Φέρατε το 2016 ή το 2017 –δεν θυµάµαι- νοµοθετική
πρωτοβουλία, προσαρµογής µάλιστα, στο ενωσιακό δίκαιο. Σας
είχαµε πει εµείς ότι είναι τόσο γραφειοκρατικό και αυτό το καινούργιο κείµενο, που στην πράξη ο οικονοµικά νεκρός είναι ισοβίως νεκρός, ενώ οικονοµικά νεκρός θεωρείται εκείνος που
πτωχεύει η επιχείρησή του και άρα, τίθεται εκτός ορίων οικονοµίας για κάποιο χρονικό διάστηµα, αλλά του δίνονται ευκαιρίες
επανάκαµψης. Χωρίς τέτοιου είδους αλλαγή του Πτωχευτικού
Δικαίου µας δεν µπορεί να προχωρήσει τίποτα. Οι ακυρωµένοι
άνθρωποι στην οικονοµική τους ζωή άπαξ, ακυρώνονται διά παντός.
Το Πτωχευτικό σας Δίκαιο ήταν ακόµη µια αποτυχηµένη προσπάθεια. Θέµατα άλλα που αφορούν τους βοηθούς δικαστές,
την κινητικότητα στην ηγεσία της δηµόσιας διοίκησης, τίποτα απ’
όλα αυτά δεν έχετε φέρει ως νοµοθετική πρωτοβουλία ή έστω
εκεί που τα πράγµατα είναι πάρα πολύ σκληρά, όπως λόγου
χάριν οι λεγόµενες αποκλειστικές προθεσµίες του δηµοσίου που
δεν υπάρχουν, όσο και αν ο νοµοθέτης τις θεσπίζει στη συνταγµατική Αναθεώρηση. Ούτε εκεί κάνατε κάποια πρόταση που να
σχετίζεται µε τη διοίκηση και καµµία απολύτως που να σχετίζεται
µε τη δικαιοσύνη.
Έρχεστε τώρα εδώ να διακινήσετε έναν τίτλο ελπίδας. Το δέχοµαι. Είναι µια προσπάθεια που την κινητικότητα στον τοµέα
των επιχειρήσεων προσπαθεί να τη βοηθήσει το σχέδιο νόµου,
κατά τον τίτλο αυτόν.
Τι εννοούµε µε τον όρο «κινητικότητα»; Τις µετατροπές, τις
διασπάσεις, τις συγχωνεύσεις. Πάρα πολύ σωστός στόχος να
µπεις εκεί να διευκολύνεις. Όταν µπεις στις πολλές διατάξεις του
σχεδίου νόµου επί του θέµατος, διότι το, λεγόµενο «δεύτερο
τµήµα» είναι λίγες διατάξεις προσαρµογής σε οδηγία, ο κύριος
κορµός, σχεδόν ο αποκλειστικός, όλο το σώµα του σχεδίου
νόµου σχετίζεται µε την κινητικότητα στο πεδίο όλων των επιχειρήσεων, όλων των µορφών. Τι είναι αυτό που προσεγγίζεις ως
κυρίως κριτική;
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Κύριε Υπουργέ, αφού αυτό το νοµοσχέδιο δηµοσιευθεί και αρχίζει να εφαρµόζεται, θα αρχίσουν να παράγονται τα πρώτα του
αποτελέσµατα. Σας προειδοποιώ -το ρήµα δεν είναι απειλητικό
είναι ρητορικό- ότι δυνατότητες άµεσης εφαρµογής δεν έχει. Δεν
είναι µόνο η ελαττωµατική µη σύνδεσή του µε φορολογικές µεταρρυθµίσεις τις οποίες υπόσχεστε για µεταγενέστερο χρόνο.
Σας είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, σωστά, ότι θα είστε Κυβέρνηση; Έχετε κάτι έτοιµο να µας προειδοποιήσετε για αυτό; Δεν
είπατε.
Είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονοµικών
στη συνεργασία τους έτοιµα σε δύο µήνες να αρχίσουν νοµοθετική πρωτοβουλία, όπως είπατε ή δεν είναι; Δεν γνωρίζουµε σε
ποια κατεύθυνση. Πάντως, όπως και εσείς λέτε, εάν δεν διασυνδεθεί αυτή η αλλαγή µε αλλαγές στη φορολογική νοµοθεσία,
πολύ µικρές πιθανότητες εφαρµογής έχει. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερο το κρατούµενο: Ήταν εδώ πολύ χαρακτηριστικές οι
τοποθετήσεις του κ. Καρρά από την Κοινοβουλευτική Οµάδα µας
αλλά, κύριε Αθανασίου, ως εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, που σας άκουσα σήµερα, αντελήφθην το πόσο δύσκολη εφαρµογή έχουν οι διατάξεις αυτού του σχεδίου νόµου.
Η εµπλοκή διοικήσεως και δικαιοσύνης στην πορεία της κινητικότητας των επιχειρήσεων µόνο προβλήµατα θα γεννά.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εάν ένα από αυτά τα προβλήµατα,
που είναι µιας φύσης διοικητικής, απόπειρας εξορθολογισµού,
επίσπευσης διαδικασιών οδηγηθεί προς τη δικαιοσύνη τι καθυστερήσεις παράγονται, παρά τη φιλότιµη προσπάθεια των δικαστών, από την ύλη που έχουν τα δικαστήρια και από τα προβλήµατα που έχει η χώρα στις υποδοµές της.
Εκτιµούµε, λοιπόν, ότι, όπως ωραία είπε ο κ. Καρράς, αν κάποια επιχείρηση θα ήθελε να χρησιµοποιήσει αυτό το σχέδιο
νόµου, µόνο στην κατεύθυνση της επιθυµίας να φύγει από τη
χώρα θα της ήταν χρήσιµο. Δηλαδή, εκτιµούµε ότι στο πεδίο της
πράξης, που επαληθεύει ή ακυρώνει τα πολιτικά µας επιχειρήµατα, το σχέδιο νόµου αυτό δεν έχει περιθώριο εφαρµογής και
δεν θέλουµε να απολογούµαστε στην κοινωνία της οικονοµίας,
λέγοντας ότι υποστηρίξαµε κάτι το οποίο δεν είχε περιθώρια
εφαρµογής, αλλά τι να κάνουµε, είχε καλό τίτλο και έτσι το υποστηρίξαµε.
Στις αγορεύσεις σας -εγώ σήµερα δεν πρόλαβα να σας
ακούσω, ζήτησα συγγνώµη, αλλά διάβασα τι ειπώθηκε στη
Διαρκή Επιτροπή- δεν καταδείξατε τα σηµεία εκείνα που τα
πράγµατα οδηγούνται σε επίσπευση και έτσι ό,τι προκύπτει από
τις διατάξεις, επαληθεύεται και από τις αγορεύσεις σας, δηλαδή
η αγωνία µας ότι δεν προχωράτε τα πράγµατα, αλλά επαναλαµβάνετε µια ορθή κατά τον τίτλο, αλλά άκυρη κατά το περιεχόµενο
νοµοθετική πρωτοβουλία σε θέµα πάρα πολύ σοβαρό, αλλά µε
µεθόδους και τρόπους όχι καταλλήλους, επαναλαµβάνετε ακόµη
µια φορά και συνεπώς, εµείς δεν µπορούµε να την υποστηρίξουµε.
Υπό την έννοια αυτή, αυτά που είπε ο συνάδελφος, ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, τα λέω και εγώ, δεν θα στηρίξουµε το
σχέδιο νόµου και αυτή είναι η εξήγηση της άρνησής µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τη πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλούµε στο Βήµα
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής κ. Ιωάννη
Σαχινίδη, για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευτυχώς, παρακολουθεί ο ελληνικός λαός και µπορεί να αντιληφθεί τι συµβαίνει πραγµατικά σε αυτή τη χώρα. Αυτό, όµως,
που δεν λέει κανείς ξεκάθαρα είναι αν πέραν των οδηγιών που
έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε την εναρµόνιση
του Ελληνικού Δικαίου µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, έχουν έρθει και
εντολές σχετικά µε την εναρµόνιση µεταξύ των κοµµάτων.
Παρακολουθήσαµε προηγουµένως αρκετές αβρότητες µεταξύ
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κυβέρνησης και του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Άλλωστε, µας έχουν συνηθίσει να υπερψηφίζουν από κοινού
τα σοβαρά νοµοσχέδια και να διαφωνούν σε κάποια δευτερευούσης σηµασίας.
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Η µόνη ανάπτυξη που έχετε φέρει είναι αυτή της επιδοµατικής
πολιτικής που εφαρµόζετε για να πείσετε τους Έλληνες φορολογούµενους ότι έχουµε ξεπεράσει πλέον τα µνηµόνια. Επιδόµατα, λοιπόν, κάθε λογής και κάθε µορφής.
Όµως, θα µπορέσει κάποιος σε αυτή την Αίθουσα να εξηγήσει
πώς και από πού πληρώνονται αυτά τα επιδόµατα; Από τους ανύπαρκτους επενδυτές που έχετε φέρει στην Ελλάδα; Από την ανύπαρκτη εξόρυξη υδρογονανθράκων και πετρελαίου; Από τον
πρωτογενή τοµέα παραγωγής, τον οποίο έχετε καταστρέψει και
εσείς αλλά και όλοι οι προηγούµενοι; Από τα έσοδα, τα οποία
δεν έχετε εισπράξει, από τις λίστες της ντροπής, τις γνωστές λίστες των σκανδάλων;
Κύριε Υπουργέ, επανειληµµένα έχουµε ακούσει, και από
Υπουργούς και από Βουλευτές σας αλλά και από στελέχη σας
κυβερνητικά, σχετικά µε τις γνωστές λίστες. Θυµούνται όλοι
πολύ καλά, έχει ακούσει επανειληµµένα ο ελληνικός λαός για τη
λίστα Λαγκάρντ, Μπόργιανς, παράνοµου πλουτισµού, offshore
Λονδίνου, Χόνγκ Κονγκ, λίστες για κάθε πόλη και για κάθε χώρα.
Μας είπατε ότι έχουν βεβαιωθεί κάποια χρηµατικά πρόστιµα.
Αυτό, όµως, που επανειληµµένως δεν έχει λεχθεί σε αυτή την Αίθουσα, είναι τι ακριβώς έχει εισπραχθεί και πόσους βάλατε φυλακή. Μάλλον υπάρχει συγκάλυψη, γιατί κόρακας κοράκου µάτι
δεν βγάζει.
Εξηγήστε µας, όµως, τέλος πάντων, πού θα βρείτε τα χρήµατα, ώστε να µπορέσετε να συνεχίσετε αυτή την επιδοµατική
πολιτική σας. Ποιος εργάζεται σε αυτή τη χώρα, για να παράγει
πλούτο; Από πού προκύπτουν τα έσοδα, από τη µαύρη εργασία
των λαθροµεταναστών; Από τις επιχειρήσεις και τα εργοστάσια
που κλείνουν συνέχεια; Από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την ύπαιθρο και µεταναστεύουν; Από πού και από ποιον; Από το ξεπούληµα της δηµόσιας
περιουσίας;
Έχετε προάγει και εσείς αλλά και οι προηγούµενες κυβερνήσεις τη φοροδιαφυγή ως µοναδικό µέσο επιβίωσης των Ελλήνων
πολιτών. Έχετε προάγει και υπερασπίζεστε το λιανικό λαθρεµπόριο των λαθροµεταναστών.
Αυτό που µου έκανε, όµως, τροµερή εντύπωση και θα αναφερθώ εκτενώς είναι η τροπολογία, την οποία είχατε το θράσος
να φέρετε στο σηµερινό σχέδιο νόµου. Εδώ προκύπτει ένα ερώτηµα: Αλήθεια, πόση φαρµακευτική κάνναβη καταναλώθηκε για
τη σύνταξη αυτής της τροπολογίας; Πρώτη φορά βλέπω ένα
κόµµα να µπαίνει στη διαδικασία εµπορευµατοποίησης της ιδεοληψίας του.
Τροπολογία, λοιπόν, µε γενικό αριθµό 1965 και ειδικό αριθµό
42. Διαβάζοντας κάποιος απλώς την αιτιολογική έκθεση, αντιλαµβάνεται αναφορές για το σύνολο των δραστηριοτήτων της καλλιέργειας και επεξεργασίας της κάνναβης, για την αποδοτικότητα και την ποιοτική σταθερότητα. Γίνεται, επίσης, αναφορά
σχετικά µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από το τµήµα µεταποίησης και τη χαµηλή όχληση, µε ελάχιστο αποτύπωµα περιβαλλοντικής επίπτωσης από τη διαχείριση των αποβλήτων. Θα
έπρεπε να αποδείξετε και την περιβαλλοντική σας ευαισθησία.
Κλείνει, όµως, η αιτιολογική έκθεση µε την εξής αναφορά: Με
την άνω διάταξη υπηρετείται και η συνταγµατικώς κατοχυρωµένη
αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης, µε την εξυπηρέτηση και αναπτυξιακών στόχων για τη διαφύλαξη και διατήρηση της γεωργικής
γης υψηλής παραγωγικότητας.
Πού είναι, όµως, το ζουµί αυτής της τροπολογίας; Σίγουρα σε
καµµία περίπτωση στην αιτιολογική έκθεση, αλλά στην έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που τα λέει ξεκάθαρα.
Και ξέρετε γιατί; Διότι στην πρώτη παράγραφο περιγράφονται
όλη η ουσία και η αλήθεια αυτής της κατάπτυστης τροπολογίας.
Τι λέει, λοιπόν, η παράγραφος α’; Με τις διατάξεις τής υπ’ όψιν
τροπολογίας επαναπροσδιορίζονται οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η καλλιέργεια και επεξεργασία των ποικιλιών του είδους
Cannabis Sativa L, περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη της γνωστής THC- άνω του 0,2%. Εγκατάσταση αυτόµατου πωλητή, µάλιστα, πρόσφατα είχαµε για προϊόντα ινδικής κάνναβης
και στη στοά Πεσµαζόγλου. Πριν από λίγες ηµέρες, έδειξε και η
Νέα Δηµοκρατία αυτό που ανέφερα και προηγουµένως, ότι συµπορεύεται απόλυτα µαζί σας, διότι ο ίδιος ο Αρχηγός της Νέας
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Δηµοκρατίας έχει δηλώσει ότι είναι υπέρ του να γίνουν χώροι,
στους οποίους θα γίνεται ελεγχόµενη χρήση.
Το πρόβληµα µε τους τοξικοµανείς, κυρίες και κύριοι, δεν είναι
ο χώρος ελεγχόµενης χρήσης, είναι η καταπολέµηση της χρήσης. Θα πρέπει να γίνουν έργα, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι
να απεξαρτηθούν.
Ποια είναι, όµως, τα συµπεράσµατα που προκύπτουν απ’ αυτή
την τροπολογία; Πρώτον, η αύξηση σε περιεκτικότητα της ουσίας τετραϋδροκανναβινόλη άνω του 0,2% συνεπάγεται τα γνωστά αποτελέσµατα που είχαµε αναφέρει, όταν είχατε ξαναφέρει
σε προηγούµενο σχέδιο νόµου την ψήφιση της φαρµακευτικής
κάνναβης. Τι γίνεται; Όταν επεξεργαστεί και ψηθεί, η αύξηση της
τετραϋδροκανναβινόλης είναι τέτοια που γίνεται ψυχότροπος
ουσία και µάλιστα σε κατανάλωση από µικρά παιδιά από κάποιο
µπισκότο ή κεϊκάκι που θα αγοράσουν οι γονείς τους µπορεί να
επιφέρει και σοβαρή δηλητηρίαση.
Συµπέρασµα δεύτερο. Οι αιτήσεις για καλλιέργεια κάνναβης
ξεπέρασαν, προφανώς, κάθε προσδοκία σας και θέλοντας να
ικανοποιήσετε τους επενδυτές σας, αυξάνετε τις περιοχές, στις
οποίες θα επιτρέπεται η καλλιέργεια της, φανταζόµενοι µία απέραντη χασισοκαλλιέργεια ή ίσως να ελπίζετε και σε έσοδα από
χασισοτουρίστες.
Τρίτο συµπέρασµα και βασικό. Εάν είχατε την ίδια ευαισθησία,
το ίδιο πάθος και τον ίδιο ζήλο µε τις υπόλοιπες αγροτικές καλλιέργειες, σίγουρα θα είχαµε λύσει το θέµα της διατροφικής αυτάρκειας αλλά και του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής.
Εάν θέλετε, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψει η νεολαία µας, η
οποία µετανάστευσε για µία καλύτερη ζωή, εάν θέλετε να ζωντανέψει η ύπαιθρος, εάν θέλετε έναν βιώσιµο και πρωτοπόρο
τοµέα πρωτογενούς παραγωγής, κάντε απλά πράξη το πρόγραµµα της Χρυσής Αυγής για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Δώστε κίνητρα στους αγρότες, δώστε τους πίσω το
χαµόγελο και την όρεξη για δουλειά, που τους έχετε κλέψει τα
τελευταία χρόνια. Καταργήστε τους φόρους και δασµούς σε λιπάσµατα, σπόρους, φυτά, γεωργικά µηχανήµατα και κτήρια. Μειώστε τις φορολογίες, µειώστε τις ασφαλιστικές εισφορές, επαναφέρετε το αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες και κτηνοτρόφους. Δώστε κατευθύνσεις µε ενηµερωτικές ηµερίδες για την
προσφορά και ζήτηση που υπάρχει διεθνώς για τα αγροτικά και
κτηνοτροφικά προϊόντα. Επιδοτήστε µικρές κάθετες οικογενειακές µονάδες. Προβάλλετε και προωθήστε όλα τα ελληνικά προϊόντα µέσω των πρεσβειών και των προξενείων µας και βάλτε
υπεύθυνο σε κάθε πρεσβεία και σε κάθε προξενείο, ούτως ώστε
να µπορέσει να κάνει πράξη αυτή την προώθηση.
Τελευταίο και σηµαντικότερο απ’ όλα, µε αυτό θα πρέπει κατά
την άποψή µας να ξεκινήσετε, χαρίστε τα χρέη των αγροτών και
των κτηνοτρόφων, όπως ακριβώς κάνατε και µε τις τράπεζες, τα
κόµµατα σας, τους καναλάρχες και τους µεγαλοεργολάβους. Και
εάν βρεθεί κάποιος πονηρός σε αυτή την Αίθουσα από το λεγόµενο συνταγµατικό σας τόξο να πει ότι λαϊκίζουµε, θα του απαντήσω το εξής: Στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν µία κακή
εθνικιστική κυβέρνηση είχε κρίνει πως ήταν δίκαιο -και το είχε
κάνει πράξη- να χαρίσει τα χρέη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, και αναρωτιέστε για την απήχηση που έχουµε ως Χρυσή
Αυγή στους αγρότες και στους νέους. Σύντοµα θα δείτε αυτό το
έργο και στις υπόλοιπες επαγγελµατικές και κοινωνικές οµάδες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλούµε στο Βήµα
τον τελευταίο από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, τον
κ. Καραθανασόπουλο Νίκο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, παίρνω αφορµή από τη συζήτηση, η οποία ξεκίνησε
µε αφορµή την επικείµενη, όπως είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κατάθεση µιας τροπολογίας
για τους πληµµυροπαθείς της Κρήτης και του Νοµού Χανίων.
Όµως, «είναι αργά για δάκρυα Στέλλα», θα λέγαµε. Και αυτό
γιατί; Γιατί όλη αυτή η κατάσταση, την οποία βιώνουν αυτές τις
µέρες στα Χανιά, στην Κρήτη και αλλού, δεν είναι αποτέλεσµα
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απλώς και µόνο των καιρικών φαινοµένων, αλλά είναι αποτέλεσµα του µοντέλου ανάπτυξης που υπερασπίζεστε και η Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόµµατα. Ένα
µοντέλο ανάπτυξης, το οποίο «τσακίζει» τα εργατικά δικαιώµατα,
το οποίο θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στον
βωµό της κερδοφορίας. Έτσι, θυσιάζει και την προστασία της
ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών των λαϊκών στρωµάτων.
Για τις καταστροφές στον Νοµό Χανίων και στην Κρήτη γενικότερα δεν φταίει ούτε το κακό το ριζικό µας ούτε ο Θεός που
µας µισεί. Είναι ένα επαναλαµβανόµενο φαινόµενο αυτό, άρα δεν
µπορεί να είναι σύµπτωση. Είχαµε τις πληµµύρες στη Μάνδρα
µε τα τραγικά αποτελέσµατα, καταστροφές σε όλη την Ελλάδα
από πληµµυρικά φαινόµενα και κατολισθήσεις, στην Ηλεία, στην
Αχαΐα, στην Κορινθία, στην Αιτωλοακαρνανία, στην Αργολίδα,
στην Εύβοια και αλλού και τώρα στην Κρήτη.
Βεβαίως, η αιτία είναι τα καιρικά φαινόµενα, που µπορεί να
είναι και ακραία, αλλά πάνω απ’ όλα είναι η τεράστια έλλειψη των
απαραίτητων υποδοµών αντιπληµµυρικής προστασίας. Αυτό
είναι το βασικό πρόβληµα, οι υποδοµές δηλαδή που θωρακίζουν
τη λαϊκή περιουσία από τα ακραία καιρικά φαινόµενα.
Απ’ αυτή την άποψη, βεβαίως, η Κυβέρνηση προχωρά σε υποδοµές, µία σειρά υποδοµές και µάλιστα επαίρεται γι’ αυτό το
έργο που έχει επιτελέσει το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, για τις υποδοµές. Πρόσφατα, πριν από µία µόλις εβδοµάδα, είχε πάει ο Υπουργός, ο κ. Σπίρτζης, στο Ηράκλειο και εκεί έβγαζε φωτογραφίες
µε πλατιά χαµόγελα στο Καστέλι για το νέο αεροδρόµιο του Ηρακλείου. Όµως, ήταν γνωστό και είχαν προειδοποιήσει για τις τεράστιες ελλείψεις, οι οποίες υπάρχουν στην Κρήτη συνολικά στα
ζητήµατα της αντιπληµµυρικής προστασίας. Όµως, για εκεί κανένα απολύτως ενδιαφέρον.
Θα πει κάποιος: «µα για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται χρήµατα και η Ελλάδα βρίσκεται σε µια δηµοσιονοµική στενωπό
εξαιτίας των µνηµονίων, της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που
χρειάζεται να κάνει, των πρωτογενών πλεονασµάτων. Άρα µε
φειδώ πρέπει να γίνουν τα έργα και µετά από ιεράρχηση».
Όµως, εδώ να θυµίσουµε ότι στην Ελλάδα έχουν διατεθεί και
από χρήµατα του ελληνικού λαού και των υπόλοιπων εργαζοµένων δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια όλα
τα προηγούµενα χρόνια και τις προηγούµενες δεκαετίας. Πού
πήγαν αυτά τα χρήµατα; Τι υποδοµές έγιναν για την αντιπληµµυρική προστασία, για την αντισεισµική θωράκιση; Καµµία απολύτως, µόνο κάποια µπαλώµατα και αυτά εκ των υστέρων,
εφόσον είχαν προκύψει τα φαινόµενα των πληµµυρών ή των σεισµών.
Και αυτό γιατί ακριβώς τόσο οι κυβερνήσεις -οι προηγούµενες
αλλά και οι σηµερινές, όλες µαζί οι κυβερνήσεις- όσο και οι περιφερειακές αρχές και οι δηµοτικές είχαν άλλες προτεραιότητες.
Ποιες προτεραιότητες είχαν, για παράδειγµα, στην Κρήτη; Πώς
θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες του τουριστικού κεφαλαίου αλλά
και άλλων τµηµάτων. Για αυτό ακριβώς έδωσαν δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ σε τέτοιου είδους υποδοµές, έδωσαν δεκάδες
δισεκατοµµύρια ευρώ από τους επενδυτικούς νόµους για τη δηµιουργία τεράστιων ξενοδοχειακών µονάδων, αφήνοντας το νησί
στο έλεος των καιρικών φαινοµένων.
Από αυτή την άποψη, βεβαίως, πρωτοστατεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που καθορίζει τις κατευθύνσεις της χρηµατοδότησης τόσο των ευρωπαϊκών κονδυλίων και µέσα σε αυτές τις
κατευθύνσεις εντάσσεται και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων από µέρους της Κυβέρνησης.
Ποιες είναι αυτές οι κατευθύνσεις; Είναι ακριβώς αυτές οι
οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων και
όχι του λαού. Μάλιστα, υπάρχει η κατάπτυστη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κόστους οφέλους. Άρα, όποια υποδοµή γίνεται, πρέπει να µετριέται µε το τι πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα θα έχει.
Από αυτή την άποψη, βεβαίως, τα αντιπληµµυρικά φαινόµενα
δεν έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα για την κερδοφορία
των επιχειρηµατικών οµίλων, όπως άλλου είδους υποδοµές, για
παράδειγµα οι ιδιωτικοί δρόµοι, τα ιδιωτικά αεροδρόµια, τα ιδιωτικά λιµάνια και µια σειρά άλλες υποδοµές µέσα από τις οποίες
το κεφάλαιο µπορεί να αντλήσει πολλαπλάσια κέρδη. Αυτή είναι
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η αιτία του προβλήµατος. Και τώρα υποκριτικά έρχεστε για να
στηρίξετε ποιους; Τους πληµµυροπαθείς και να δώσετε κάποια
µέτρα ψίχουλα, όταν εδώ χρειάζονται συγκεκριµένα µέτρα;
Εµείς λέµε πολύ καθαρά τι χρειάζεται. Πρώτον, άµεσα µέτρα
προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της υγείας των περιοχών
οι οποίες έχουν πληγεί από τις πληµµύρες. Δεύτερον, άµεση και
ασφαλή αποκατάσταση της πρόσβασης των οδικών συγκοινωνιών, της ηλεκτροδότησης, της ύδρευσης και των τηλεπικοινωνιών των αποκλεισµένων περιοχών µε ευθύνη του κράτους. Και
τρίτον, άµεση καταγραφή των ζηµιών που έχουν υποστεί και αποζηµίωση στο 100% κι όχι κάποια πεντοχίλιαρα που δίνουν για να
βουλώσουν ορισµένες τρύπες, που δεν φτάνουν. Το σύνολο, δηλαδή, των ζηµιών από αυτές τις πληµµύρες να αποκατασταθούν.
Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη και από αυτό το παράδειγµα
εδώ και από τα τραγικά αποτελέσµατα των πληµµυρών φαίνεται
καθαρά ότι συγκρούονται δύο λογικές. Ποιες είναι οι δύο λογικές
που συγκρούονται; Η µία λογική που υποτάσσει τα πάντα στο
πώς θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες του κεφαλαίου, των επιχειρηµατικών οµίλων, οι σχεδιασµοί της αστικής τάξης. Σε αυτό το
πλαίσιο δεν υπάρχει χώρος για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες για αντιπληµµυρική προστασία, για αντισεισµική θωράκιση,
για βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωµάτων.
Η άλλη λογική είναι αυτή η οποία βάζει πάνω από όλα και
πρώτα από όλα την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι το
καπιταλιστικό κέρδος και σε αυτή τη λογική υποτάσσει το σύνολο
των παραγωγικών δυνατοτήτων, που η δικιά σας λογική πολλές
από αυτές τις καταστρέφει, το σύνολο των παραγωγικών δυνάµεων, µέσα από έναν κεντρικό σχεδιασµό ο οποίος ακριβώς µπορεί να αξιοποιήσει όλες τις παραγωγικές δυνατότητες και τις
δυνάµεις, µε στόχο µια ανάπτυξη η οποία θα ικανοποιεί πρώτα
και κύρια τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό είναι το ζητούµενο και αυτό
προκύπτει από κάθε ζήτηµα το οποίο απασχολεί.
Μάλιστα σήµερα το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, η νοµοθετική
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας
ακόµη κρίκος στην αλυσίδα διαµόρφωσης ενός ακόµη πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος. Και η κριτική που σας ασκούν τα άλλα κόµµατα -όλα τα άλλα κόµµατα, από τη Χρυσή Αυγή µέχρι τη Νέα
Δηµοκρατία- είναι το να επιταχύνετε αυτή τη διαδικασία διαµόρφωσης ενός πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος. Σας λένε για κίνητρα,
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φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις, για πάταξη της γραφειοκρατίας, για διευκόλυνση των επενδυτικών σχεδίων, για ειδικά
χωροταξικά πλαίσια. Πού υποτάσσουµε τα πάντα, λοιπόν; Στις
ανάγκες των επενδυτών, όπως τους ονοµάζετε, στις ανάγκες των
επιχειρηµατικών οµίλων.
Αυτό ακριβώς το ευνοϊκό πλαίσιο είναι που πληρώνει η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα της χώρας µας, µε αυτή την
πρωτόγνωρη επίθεση την οποία δέχονται στο βιοτικό τους επίπεδο, στα εργασιακά δικαιώµατα, στην ικανοποίηση των δηµοσίων αναγκών, στην υγεία, την παιδεία, τις κοινωνικές τους ανάγκες, στην πρόνοια, στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τις
πληµµύρες και τους σεισµούς. Για τον λόγο αυτό ακριβώς υπάρχει και µια ευρύτατη συναίνεση σε αυτή τη λογική, στη λογική
δηλαδή του µονόδροµου της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η οποία
ακριβώς είναι και επικίνδυνη για την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών.
Από αυτή την άποψη είναι καθαρό, κύριε Υπουργέ, ότι εµείς
ως ΚΚΕ αυτή τη λογική θα την αντιπαλέψουµε, τη λογική δηλαδή
που τα πάντα τα υποτάσσει στις ανάγκες του κεφαλαίου και θα
καλέσουµε τους εργαζόµενους να αναπτύξουν τη δράση τους
και την παρέµβασή τους ερχόµενοι απέναντι σε αυτή τη λογική,
τη λογική της σταθερότητας, της αποκατάστασης της εµπιστοσύνης των αγορών στην ελληνική οικονοµία, γιατί ακριβώς αυτή
είναι και η αιτία των δεινών που αντιµετωπίζει η εργατική τάξη
και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νίκο Καραθανασόπουλο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Αστέριος Πιτσιόρλας για να τοποθετηθεί σχετικά µε τη νοµοτεχνική βελτίωση, την
οποία έχει καταθέσει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Απλώς θα καταθέσω µία νοµοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία του κ. Κακλαµάνη. Έχουµε συνεννοηθεί
µε τον κ. Κακλαµάνη. Είναι σύµφωνος. Απλώς την καταθέτουµε
για να τη λάβουν υπ’ όψιν οι συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Αστέριος Πιτσιόρλας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Επίσης, ήρθε πριν από λίγο, για αυτό δεν
την κατέθεσα πιο νωρίς, µια πολύ µικρή τροπολογία τυπικού χαρακτήρα που αφορά τον Οργανισµό του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, τον ορισµό αντιπροσώπου στον ΟΟΣΑ, που αφορά τα τυπικά κριτήρια. Είναι πολύ…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Θέλει µελέτη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Δεν θέλει µελέτη. Θα σας πω πού αναφέρεται. Αναφέρεται σε τρία πράγµατα. Το πρώτο είναι στον χρόνο
που θα ορίζονται κάθε φορά αυτοί οι αντιπρόσωποι. Λέµε να ορίζονται τυπικά από 1η Αυγούστου µέχρι 31 Αυγούστου. Δεύτερον,
να απαιτούνται τα τυπικά προσόντα. Ως προς τη γλώσσα, να είναι
µόνον η άριστη γνώση αγγλικής, που είναι η γλώσσα εργασίας. Η
προηγούµενη διάταξη έλεγε κάτι µπερδεµένο ή αγγλικά ή γαλλικά,
ενώ η επίσηµη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Τέλος, να µη θεωρείται…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη, φέρνετε
τώρα αυτή την τροπολογία, πέντε λεπτά πριν τελειώσουµε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Μισό λεπτό. Τώρα ήρθε ένα θέµα που πρέπει να ρυθµιστεί.
Επίσης, να µη θεωρείται αναγνώριση χρόνου απόσπασης ως
χρόνου πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου τµήµατος. Αυτός που θα πάει εκεί δηλαδή, για το διάστηµα
που θα πάει, να µη θεωρείται ότι έχει εργαστεί ως προϊστάµενος
τµήµατος. Να µην υπάρχει αυτό το προνόµιο. Αυτό αφαιρείται
από τον ισχύοντα κανονισµό.
Άρα, λοιπόν ως προς τη γλώσσα, ως προς το πτυχίο-διδακτορικό και ως προς τον χρόνο υπηρεσίας. Διαβάστε την…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και γιατί βιάζεστε να το
κάνετε τώρα;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Γιατί υπάρχουν κάποιες -διαβάστε την, σας
παρακαλώ- θητείες που λήγουν και θα πρέπει να δούµε…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σήµερα λήγουν;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Λήγουν τις επόµενες µέρες και πρέπει να
παραταθεί για κάποιο µικρό διάστηµα. Δείτε την και να τη συζητήσουµε µετά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Αστέριος Πιτσιόρλας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μα πέντε λεπτά πριν το
τέλος;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Άρα η νοµοτεχνική βελτίωση αφορά την
τροπολογία του κ. Κακλαµάνη, για την οποία έχουµε συνεννοηθεί. Δείτε αυτή την τελευταία τροπολογία που έρχεται για τον
οργανισµό και στο τέλος θα κάνω µια µικρή παρατήρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ο
Ρήγας και η Επανάσταση» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής,
είκοσι µαθήτριες και µαθητές καθώς και δύο εκπαιδευτικοί από
το 1ο Γενικό Λύκειο Αλίµου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Όσοι θέλουν εκ των εισηγητών ή ειδικών αγορητών µία σύντοµη δευτερολογία, µπορούν να µιλήσουν τώρα.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, καταθέτετε την τροπολογία χωρίς να την έχουµε διαβάσει
και µας ζητάτε να κάνουµε µία σύντοµη τοποθέτηση;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δεν µας την έχετε δώσει καν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τώρα µοιράζεται
αυτή τη στιγµή. Θα µοιραστεί.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Έπρεπε να είχε µοιραστεί!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα µας την έδωσαν
στα χέρια µας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα µοιραστεί και θα
µιλήσετε όσο θέλετε για την τροπολογία.
Μέχρι να µοιραστεί, κύριε Κωνσταντινόπουλε…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα µας την έδωσαν.
Αυτή είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αυτή είναι, ναι. Την
έχετε πάρει.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη, αυτή είναι
διαδικασία; Εγκρίνετε αυτή τη διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κοιτάξτε, λίγο…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ένας, ένας, σας παρακαλώ.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, είπε ο Υπουργός ότι για κάποιους
λόγους τους οποίους θα διαπιστώσετε στην τροπολογία, θα πρέπει να έρθει σήµερα.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς σήµερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Είπε, επίσης, ότι τα
στοιχεία της τροπολογίας έχουν σχέση µε την τροπολογία του
κ. Κακλαµάνη. Έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Είχε κατατεθεί η τροπολογία εγκαίρως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, προφανώς.
Τα θέµατα είναι επουσιώδη. Δείτε την, τοποθετηθείτε επ’
αυτού, αν την έχετε στα χέρια σας…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν θα τοποθετηθούµε!
Μα τι λέτε, κύριε Πρόεδρε;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δώσετε
τον λόγο…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι σοβαρά αυτά που
λέτε;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Έπρεπε να την απορρίψετε, κύριε
Πρόεδρε. Είναι γελοιότητα αυτό που συµβαίνει τώρα, αυτή τη
στιγµή, ασχέτως αν είναι σοβαρή ή µη σοβαρή. Είναι γελοιότητα.
Να πείτε στον κύριο Υπουργό ότι αυτά τα πράγµατα δεν γίνονται.
Να τη φέρει άλλη µέρα. Στη λήξη τη φέρνει, στο 91’ µια τροπολογία «Kodak», κανονική φωτογραφική; Τι είναι αυτά τώρα που
συζητάµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ας τοποθετηθούν,
λοιπόν, τα κόµµατα.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ ο Υπουργός φέρνει µια τροπολογία πριν από πέντε λεπτά, την οποία έχουν υπογράψει όλοι οι Υπουργοί. Δεν έχει ενηµερώσει κανέναν. Μας
ζητάτε να την διαβάσουµε -ας κάνουµε διακοπή της Ολοµέλειας
για να τη διαβάσουµε- και να αποφασίσουµε, γιατί λέει ο Υπουργός ότι αφορά κάτι µικρά ζητηµατάκια. Ρουσφετάκι του ΣΥΡΙΖΑ
θα είναι πάλι!
Εγώ σας λέω το εξής: Είναι απαράδεκτο ότι εσείς ως Πρόεδρος της Βουλής -η Κυβέρνηση µπορεί να κάνει ό,τι θέλει- το
αποδέχεστε. Και, βέβαια, ελπίζω η Νέα Δηµοκρατία να αντιδράσει σε αυτό. Αποδέχεστε να ψηφιστεί µια τροπολογία που δεν
µπορεί να διαβάσει κανένας, αντί να τη φέρετε αύριο.
Φοβερή η ευαισθησία του κ. Ξυδάκη, που µας µιλούσε πριν και
µας έκανε µαθήµατα δηµοκρατίας, να ψηφίσουµε τροπολογία η
οποία δεν έχει διαβαστεί!
Δεν πρέπει να το αποδεχτείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
Πρέπει να πω στον κύριο Υπουργό ότι, στη χθεσινή Διάσκεψη
των Προέδρων, τέθηκε αυτό το ζήτηµα µε τις τροπολογίες της
τελευταίας στιγµής και συµφωνήσαµε να ζητήσουµε από τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης και τους Υπουργούς, οι τροπολογίες που είναι να κατατεθούν στα νοµοσχέδια, να κατατίθενται από την αρχή της διαδικασίας.
Θα ήθελα να διερευνήσετε, κύριε Υπουργέ, αν µπορεί αυτή η
τροπολογία, µε τις προθεσµίες που έχει, να έρθει αύριο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ναι, µπορεί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ωραία. Το θέµα έληξε.
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ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το θέµα τελείωσε,
έχει λήξει.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Αφού µίλησε ένας εισηγητής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λύθηκε το θέµα. Θα µιλάµε τώρα επί θέµατος...;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θέλουµε να παρατηρήσουµε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, παρατηρήστε, κύριε Παναγιώταρε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ο κύριος Υπουργός ισχυρίστηκε ότι
είναι της τελευταίας στιγµής και υπάρχουν υπογραφές τεσσάρων Υπουργών. Αυτοί οι τέσσερις Υπουργοί ήταν εδώ και έβαλαν
πριν από λίγο την υπογραφή τους; Όχι, προφανώς κάτι άλλο
συµβαίνει. Αυτή είναι µία τροπολογία-«Kodak» κανονικά φωτογραφική. Αυτό είχα να παρατηρήσω, γιατί µας είπε ότι ήρθε
τώρα. Είναι τέσσερις Υπουργοί, ο κ. Δραγασάκης, ο κ. Τσακαλώτος, η κ. Ξενογιαννακοπούλου, εδώ; Είναι εντός του κτηρίου;
Είναι εδώ στα πέριξ; Όχι, φυσικά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, το θέµα έχει
εξαντληθεί.
Εάν υπάρχουν δευτερολογίες από τους εισηγητές…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Εγώ θα ήθελα να µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σύντοµα, φαντάζοµαι, κύριε Ξυδάκη.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Σε σχέση µε την τροπολογία, δεν έχει καµµία ιδιαίτερη δυσκολία. Εγώ δέχοµαι, όπως και ο κύριος Υπουργός, να πάει στην αυριανή Ολοµέλεια όπου έχουµε νοµοθετικό έργο.
Ωστόσο είναι µία τυπική αναβάθµιση, µία αναβάθµιση, ένας εκσυγχρονισµός των τυπικών προσόντων για τους αποσπασµένους
στην αντιπροσωπεία του ΟΟΣΑ. Δεν υπάρχει ούτε πονηριά ούτε
παγίδες ούτε φωτογραφίες υπάρχουν. Είναι µία πάρα πολύ απλή
διάταξη, η οποία εκσυγχρονίζει και αναβαθµίζει τα τυπικά προσόντα. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, ούτε εντυπώσεις να δηµιουργούνται ούτε να υποβαθµίζεται και ο ρόλος του Προεδρείου.
Ορθώς είπε ο Πρόεδρος ότι χθες στη Διάσκεψη των Προέδρων
ετέθησαν αυτά τα θέµατα και δίδεται µία λύση.
Υπενθυµίζω ότι ο κύριος Πρόεδρος χθες στην Ολοµέλεια για
την τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής –µία εργώδης διαδικασία η οποία καταλήγει σε αναβάθµιση και κωδικοποίηση του
Κανονισµού, ενσωµατώνει ειδικούς κανονισµούς, οι οποίοι ήταν
λανθάνοντες και κρυφοί- εδέχθη µία αήθη επίθεση από τον κ. Λοβέρδο, η οποία αναπαράγεται αυτή τη στιγµή στον Τύπο και στα
κανάλια, λέγοντας τρία ψέµατα, τα οποία καταρρίφθηκαν τα επόµενα δέκα λεπτά, όταν έδωσε εξηγήσεις ο Πρόεδρος.
Και αυτή η δυσµενής εντύπωση για το νοµοθετικό Σώµα και
για τον κοινοβουλευτισµό παραµένει. Είπε -ας πούµε- ότι δεν διοικεί το Διοικητικό Συµβούλιο το Ίδρυµα της Βουλής και απάντησε ο κύριος Πρόεδρος -και δυστυχώς δεν αναπαράγεται από
όλους- ότι ακριβώς µε αυτή την τροπολογία, την τροποποίηση
του Κανονισµού, ενσωµατώνεται ρητώς ότι το ίδρυµα διοικείται
από το διοικητικό συµβούλιο. Δεν υπήρχε αναφορά.
Το είπε για τις προσλήψεις ότι έκανε τετρακόσιες προσλήψεις.
Οικτρό ψέµα! Απάντησε ο κύριος Πρόεδρος -και αυτό δεν αναπαράγεται- ότι πενήντα δύο άτοµα του τοµέα της καθαριότητας
που ήταν µε συµβάσεις στον εργολάβο, ενσωµατώθηκαν µε συµβάσεις στη Βουλή και κατ’ έτος συνήφθησαν σαράντα συµβάσεις
ορισµένου χρόνου. Ουδείς µόνιµος! Δηµιουργούνται φρικτές εντυπώσεις, οι οποίες επίσης υποβαθµίζουν το έργο µας.
Και το τρίτο που είπε ο κ. Λοβέρδος -και το οποίο είναι γραµµένο στα Πρακτικά- είναι ότι στην έκθεση για τον Ρήγα Φεραίο ο
Πρόεδρος ή κάποιοι από αυτούς τους νεοκοµµουνιστές -όπως
τους λένε- έβαλε την «ΕΚΟΝ-Ρήγας Φεραίος» στην έκθεση.
Ουδέν ψευδέστερον!
Μπήκαν οι χειροποίητες αφίσες της αντιστασιακής οργάνωσης
«Ρήγας Φεραίος» σκέτες χωρίς το ΕΚΟΝ µόνο της δικτατορίας,
η οποία οργάνωση, όλη αυτή η οµάδα του 1969, συνελήφθη, φυ-
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λακίστηκε, βασανίστηκε, εξορίστηκε και υπέστη τα επίχειρα ως
µία συνέχεια αυτού του µεγάλου αντιστασιακού, του µεγαλειώδους πνεύµατος, του Ρήγα Φεραίου. Ένα ένα κατέπεσαν.
Ο κ. Λοβέρδος δεν επανόρθωσε. Είπε «δεν το είπα» ή «το είπα
µια φορά». Και αφήνει τις σκιές όχι µόνο στο πρόσωπο του Προέδρου αλλά συνολικά στο Κοινοβούλιο, το οποίο αναβαθµίζει,
κωδικοποιεί και εκσυγχρονίζει όλο το κανονιστικό πλαίσιο της
Βουλής, δίνοντας ένα µάθηµα διαφάνειας, ορθολογισµού και εκσυγχρονισµού. Και µένουν οι σκιές.
Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται µία φασαρία. Διαδικαστικά το δέχοµαι και εγώ, το δέχτηκε και ο Υπουργός, το δέχεται και το Προεδρείο ότι µπορεί να πάει και αύριο. Δεν υπάρχει ούτε φωτογραφία ούτε πονηριά ούτε παγίδα. Τίποτα δεν υπάρχει! Τυποποιεί
και αναβαθµίζει τα προσόντα των ανθρώπων της ελληνικής αποστολής στον ΟΟΣΑ. Τίποτε φαεινότερον!
Αυτό, λοιπόν, ας το πάµε αύριο, αλλά ας σταµατήσει αυτή η
δηµαγωγία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Πριν προχωρήσουµε…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Δένδια, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να
µιλήσω επί άλλου θέµατος. Δεν ξέρω αν έχει λήξει το προηγούµενο. Και πριν, επί της προεδρίας του κ. Κακλαµάνη, τοποθετήθηκα και είπα ότι η Νέα Δηµοκρατία κατ’ εντολή του κ. Μητσοτάκη, θα καταθέσει µία τροπολογία η οποία αφορά τα θέµατα της
ανακούφισης των πληγέντων στα Χανιά. Και αυτή η τροπολογία
ήρθε τώρα.
Κατ’ ουσίαν είναι παρόµοια τροπολογία προηγουµένων τροπολογιών και προηγουµένων ρυθµίσεων, που έχουν ψηφιστεί για
ανάλογες φυσικές καταστροφές. Εκφράσαµε την ελπίδα ότι θα
τύχει της καθολικής αποδοχής του Σώµατος. Δεν διεκδικούµε
κοµµατικό όφελος από τη συγκεκριµένη τροπολογία. Διεκδικούµε απλώς την ανακούφιση των πληγέντων.
Μου λένε ότι τα ποσά που αναφέρονται, είναι τα ίδια µε αυτά
που η Κυβέρνηση νοµοθέτησε στο Μάτι, κύριε Υπουργέ και τα
υπόλοιπα είναι αναστολές, πάλι µε υπόδειγµα τη συγκεκριµένη
ρύθµιση των εκτελεστικών µέτρων στο Μάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τώρα είναι ένα θέµα το τι κάνουµε µε αυτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω
ότι δεν είναι το ίδιο ζήτηµα. Νοµίζω, δηλαδή, ότι το σύνολο της
Αίθουσας προσλαµβάνει και καταλαβαίνει ότι το ζήτηµα πολύ
απέχει από το να συνιστά εκµετάλλευση. Παρακαλώ ζητήστε την
άποψη των συναδέλφων, αλλά από την αρχή της τοποθέτησής
µου δεν προσπάθησα να επιδιώξω να εµφανιστεί αυτή ως κοµµατική τοποθέτηση …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν µιλάµε επ’
αυτού.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Το λέω, γιατί θεωρώ ότι
είναι υποχρέωση του Κοινοβουλίου, να αντιµετωπίζει πράγµατα
όταν συµβαίνουν και εδώ σταµατώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εγώ θα συµφωνήσω αλλά τώρα κατατίθεται στις υπηρεσίες. Θα µπορούσε, δηλαδή, αυτή η πολύ ουσιαστική τροπολογία, να έχει κατατεθεί
νωρίτερα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Είναι πέντε σελίδες, κύριε
Πρόεδρε. Έπρεπε να παρθεί η αιτιολογική έκθεση και από το
Μάτι, για να µην υπάρχει η αντίληψη ότι εµείς προσπαθούµε κάτι
άλλο. Να είµαστε σαφείς. Όλα αυτά δεν γίνονται από Θεού.
Θέλω να είµαι ειλικρινής. Εγώ θεωρούσα ότι η Κυβέρνηση θα την
έχει ήδη έτοιµη και θα τη φέρει προς ψήφιση, αλλά η Κυβέρνηση
από τώρα αιτείται …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο για να διευκολύνουµε τη διαδικασία και να φτάσουµε σ’ ένα αποτέλεσµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Να σας τη δώσω, κύριε
Υπουργέ ή να την καταθέσω;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονο-
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µίας και Ανάπτυξης): Να την καταθέσετε κανονικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Εντάξει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος – Γεώργιος
Δένδιας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Επικοινώνησα µε το Υπουργείο Οικονοµικών και µου είπαν ήδη ότι από το πρωί ασχολούνται µε το θέµα,
ότι ετοιµάζεται µια απόφαση για το θέµα αυτό. Δεν είναι βέβαιο
ότι χρειάζεται καν νοµοθετική ρύθµιση. Απ’ ό,τι µε ενηµέρωσε το
Υπουργείο Οικονοµικών, θα υπάρξει απόφαση για την αναστολή
των αναγκαστικών µέτρων συνολικά. Εποµένως να επιφυλαχθούµε να δούµε την απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών και
να κάνουµε µια καλύτερη συνεννόηση µαζί σας, και αν χρειαστεί
να επανέλθουµε κάποια στιγµή αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν συµφωνείτε,
κύριε Υπουργέ, εγώ θα έλεγα αύριο µαζί µε την άλλη τροπολογία, δηλαδή πολύ σύντοµα, γιατί επείγει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Αύριο στις δέκα έχει νοµοθετικό έργο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχει νοµοθετικό
έργο, οπότε…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Σας είπα ότι η ενηµέρωση που έχω, είναι
ότι ήδη κινείται το Υπουργείο Οικονοµικών προς την κατεύθυνση
αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Οπότε θα ακολουθήσουµε αυτή τη διαδικασία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τι θα γίνει µε την προηγούµενη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Για την προηγούµενη προφανώς και συµφωνήσαµε και έκλεισε το θέµα. Εγώ δεν θέλω να επαναλάβω όσα
είπε ο κ. Ξυδάκης. Απλώς διαβάστε την τροπολογία …
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Έχει διαφορές, δεν είναι όπως
τα είπε ο κ. Ξυδάκης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Κύριε Αθανασίου, διαβάστε την προσεκτικά. Το προηγούµενο είχε προβλήµατα. Αυτό δεν έχει, αλλά
συµφωνήσαµε να µη συζητηθεί τώρα, εποµένως θα τη φέρουµε
αύριο ή µεθαύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πριν προχωρήσουµε στην ψηφοφορία, υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει
να δευτερολογήσει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Λίγα λόγια θα πω, για να κλείσουµε τη διαδικασία.
Κατ’ αρχάς έγινε µια τεκµηριωµένη συζήτηση µια έγκυρη συζήτηση σ’ ένα κλίµα συνεννόησης και παραγωγικότητας.
Έχει σηµασία να τονίσουµε δύο γεγονότα και κατά τη γνώµη
µου αυτό είναι ένα παράδειγµα ορθής νοµοθέτησης. Το πρώτο
είναι ότι υπάρχει µια σύµφωνη γνώµη του συνόλου των κοινωνικών φορέων και των παραγωγικών φορέων και όχι µόνο σύµφωνη γνώµη αλλά και αναγνωρίζεται η δική τους συµβολή στο
συγκεκριµένο νοµοθέτηµα.
Το δεύτερο είναι ότι έχουν γίνει αποδεκτές από τον Υπουργό
µια σειρά από συγκεκριµένες παρεµβάσεις της Αντιπολίτευσης.
Έχουν γίνει περίπου σαράντα δύο µε σαράντα πέντε νοµοτεχνικές βελτιώσεις και όλες αυτές ακριβώς µέσα σ’ ένα πνεύµα
ορθής αντίληψης διαλόγου και νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Απ’ αυτό το κλίµα για έναν λόγο ακατανόητο σε εµένα αυτοεξαιρέθηκε το ΚΙΝΑΛ. Το ΚΚΕ έχει µια συνεπή στάση και έχει ιδεολογικές διαφορές µε ζητήµατα επιχειρηµατικότητας, αλλά το
ΚΙΝΑΛ ήταν, πραγµατικά, µια έκπληξη για εµάς, γιατί απείχε ουσιαστικά από τη διαδικασία, δεν πήρε θέση µέχρι τελευταία
στιγµή. Την τελευταία στιγµή σήµερα, πριν από περίπου µισή
ώρα, µάθαµε ότι θα καταψηφίσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Αυτό που έχω να παρατηρήσω, είναι ότι µάλλον µπαίνουµε σε
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µια νέα πολιτική φάση γι’ αυτόν τον πολιτικό χώρο, όπου από τη
φάση της αυτοπεριθωριοποίησης στην οποία έχει επέλθει, αναζητά πλέον µια στρατηγική αναχώρησης, διακρίνεται από έναν
αναχωρητισµό.
Ενώ συζητάµε ένα νοµοσχέδιο για τους µετασχηµατισµούς
των εταιρειών, η συζήτηση για τα πλεονάσµατα και η κατηγορία
προς εµάς ότι αποδεχθήκαµε πλεονάσµατα 3,5%, από πολιτικούς
χώρους που αποδέχτηκαν πλεονάσµατα 7,5% για βάθος δεκαετιών, είναι εκ των ων ουκ άνευ.
Ταυτόχρονα είναι σταθερή η προσήλωσή µας, στο ότι τα πλεονάσµατα πρέπει να είναι µικρότερα στον προϋπολογισµό της
χώρας, και εµείς καταφέραµε να έχουµε επί τρία συναπτά έτη
πλεονάσµατα της τάξεως του 3,5%, άρα µιλάµε εκ του ασφαλούς
και µπορούµε µέχρι το 2022 να τα έχουµε. Σε κάθε περίπτωση
είναι στρατηγική µας στόχευση αυτό το 3,5% να µειωθεί περαιτέρω, και εφόσον υπάρχουν οι διεθνείς συνθήκες αλλά και οι
εσωτερικές συνθήκες να το πετύχουµε αυτό, ήταν, είναι και παραµένει στρατηγική µας στόχευση και άρα επ’ αυτού συνεχίζουµε να επιµένουµε.
Η τροπολογία που κατατέθηκε για τη δυνατότητα τού να γίνονται επενδύσεις και σε αγρούς πρώτης επιλογής για την κάνναβη γενικότερα, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι τίποτε
καινούργιο. Δεν δίνει κίνητρα για να πηγαίνουµε σε αγρούς πρώτης επιλογής και υψηλής παραγωγικότητας αλλά απλώς επιτρέπεται και εκεί, προφανώς γιατί αυτά είναι ζητήµατα που προκύπτουν από την πραγµατικότητα.
Ταυτόχρονα έχει σηµασία το γεγονός ότι επειδή η καλλιέργεια
της κάνναβης και η βιοµηχανική της παραγωγή –για τη φαρµακευτική µιλάω- είναι στενά συνυφασµένη, δηλαδή είναι ενιαίος ο
χώρος και της αγροτικής παραγωγής αλλά και της βιοµηχανικής
παραγωγής, άρα συνάγεται και συγκεκριµενοποιείται. Δεν προσφέρουµε κάτι καινούργιο. Το συγκεκριµενοποιούµε, ώστε να
µην υπάρχουν προσκόµµατα για τις επερχόµενες επενδύσεις,
γιατί, πράγµατι, είναι ένας πολύ σηµαντικός τοµέας που µας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί ανοίγει µεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες.
Επίσης υπήρχε ένα αίτηµα από τη µεριά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε επιµονή, θα έλεγα. Εµείς αναγνωρίσαµε από την
αρχή ότι, πράγµατι, τα φορολογικά κίνητρα είναι αρκετά σηµαντικά αλλά είναι συµπληρωµατικά της συγκεκριµένης νοµοθετικής
πρωτοβουλίας, δηλαδή δεν προτείνουµε τους µετασχηµατισµούς και τις µεταβολές στις εταιρείες µε κίνητρο τη φορολογία.
Προτείνουµε τους µετασχηµατισµούς, τη διευκόλυνση και την
εγκατάσταση ενός συνολικού νοµοθετικού πλαισίου για τη διευκόλυνση των εταιρειών αυτών, δηλαδή, για τη διευκόλυνση της
πραγµατικής επιχειρηµατικότητας. Το κίνητρο, δηλαδή, είναι η
διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας και η θεσµική θωράκιση
αυτών των επερχόµενων µετασχηµατισµών.
Τα φορολογικά κίνητρα έπονται, είναι συµπληρώµατα και είναι,
κυρίως, συµπληρώµατα όσον αφορά την ελάττωση του κόστους
των µετασχηµατισµών που ακριβώς απαιτούνται µε βάση την
πραγµατικότητα της οικονοµίας, και όχι να προκύπτει ως κίνητρο
για τους µετασχηµατισµούς.
Άρα έχουµε να πούµε πάνω σ’ αυτό ότι το φορολογικό, το
οποίο έρχεται και δεσµευτήκαµε γι’ αυτό, θα συµπληρώσει και
θα επιλύσει προβλήµατα που προκύπτουν από τις αναγκαιότητες
των µετασχηµατισµών.
Κάτι τελευταίο: Ο αγαπητός µου σύντροφος κ. Μπαλωµενάκης
–νοµίζω και το ΚΚΕ- έκανε µια τοποθέτηση που αφορά στη διασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, σε ζητήµατα που
προκύπτουν µετά από µετασχηµατισµούς εταιρειών. Είναι θεµιτή
αυτή η παρέµβαση.
Πιστεύουµε ότι έχουµε προβλέψει αυτή τη διαδικασία, άρα δεν
µπορούµε να φανταστούµε κάτι επιπλέον. Με το άρθρο 12, προβλέπεται στην ουσία όλο το εργατικό δίκαιο που εφαρµόζεται
στις περιπτώσεις των µετασχηµατισµών. Τα δικαιώµατα και η
γνώση των εργαζοµένων για τους πιθανούς µετασχηµατισµούς
είναι δεδοµένα και έρχονται από το εργατικό δίκαιο. Το αναφέρουµε στο άρθρο 12. Άρα πιστεύουµε ότι έχουµε µια ασφάλεια
δικαίου και στο ζήτηµα των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και
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δεν υπάρχει κανένα θέµα.
Σας ευχαριστώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ενηµερώσει ότι
συνεδρίαζε το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος Κοινοβουλευτισµού και Δηµοκρατίας και έπρεπε να πάω.
Εν τη απουσία µου ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ µού επιτέθηκε για κάτι που έγινε χθες, συζητήθηκε εδώ επί
δύο και πλέον ώρες και ξανασυζητήθηκε σήµερα στη συνεδρίαση του ιδρύµατος. Κακώς το έκανε. Όµως αφού το έκανε,
πρέπει να του απαντήσω και πάλι ως εκ περισσού αλλά οφείλω
να το κάνω. Έχω κοινοβουλευτικό καθήκον να το κάνω γι’ αυτούς
που µας ακούν.
Πρώτα απ’ όλα η αριθµητική του ήταν λάθος. Είπε ότι είπα τρία
ψέµατα -αλήθεια τι βάρβαρη λέξη «ψέµατα»- ενώ ανέφερε δύο
επιχειρήµατα, τα οποία άρθρωσα και τα οποία επαληθεύτηκαν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Τρία ανέφερα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το πρώτο επιχείρηµα, κύριε Πρόεδρε,
είναι ότι σε µια έκθεση για τον Ρήγα Φεραίο δεν πρέπει να ανακατεύονται τρέχοντα πολιτικά θέµατα, και ήταν λάθος όχι δικό
σας, αλλά λάθος επιστηµονική επιλογή το να είναι µέσα στις αφίσες της εκθέσεως αφ’ ενός αφίσες της «ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος»,
που αποσύρθηκαν πριν τα εγκαίνια της εκθέσεως, αλλά τις είχαµε δει και τις είχαµε φωτογραφίσει και αφ’ ετέρου να παραµείνουν αφίσες του «Ρήγα Φεραίου» του 1969 επ’ ευκαιρία διαδήλωσης για τον Πέτρουλα µνήµης αντιστασιακών ενεργειών.
Ήταν ορθότατον. Δεν ταίριαζε, όµως, σε µια έκθεση για τον
Ρήγα Βελεστινλή, να ισχυρίζεται -ας πούµε- ο νυν Υπουργός ότι
είναι και απόγονός του. Όλοι είµαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων. Ήταν λάθος να γίνεται αναφορά σε µία οργάνωση και
να µη γίνεται αναφορά σε άλλες, όπως λόγου χάρη στην αντίΕΦΕΕ.
Το δεύτερο είχε να κάνει µε τις προσλήψεις στο ίδρυµα. Η αναφορά πενήντα πέντε οργανικών θέσεων, ενώ δεν υπήρχε καµµία
τέτοια πρόβλεψη, ήταν µία αναφορά πολυτελέστατη, ερµηνευόµενη µε πάρα πολλούς τρόπους και συνδεόµενη µε την πρακτική
των τελευταίων ετών.
Οι αριθµοί των επιπλέον προσλήψεων από το 2015 και µετά
στο τέλος της συνεδρίασης εµφανίζονται να είναι δύο: Ή εκατόν
δεκατρείς όπως λέει η πλειοψηφία, ή εκατόν πενήντα όπως λέµε
εµείς. Πάλι είναι περίπου σαράντα προσλήψεις τον χρόνο που
δεν συνάδουν µε την εποχή αλλά συνάδουν µε µία γενικότερη
πολιτική µετακλητών υπαλλήλων του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είπαµε χθες.
Τα ξαναείπαµε. Τα ξαναείπαµε. Συγκρουστήκαµε. Ενδεχοµένως
η σύγκρουση είχε και κακή όψη που δεν την θέλαµε. Πήραµε
πίσω τα λόγια. Και ήρθε σήµερα ο συνάδελφος να τα επαναλάβει. Νοµίζω ότι πρέπει και ο ίδιος να το σκέφτεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χαράλαµπος Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ στην επιφύλαξη την οποία είχε ο κ.
Λοβέρδος αλλά και ο κ. Κωνσταντινόπουλος, για τη δυσκολία
που θα αντιµετωπίσουν τα δικαστήρια από την ερµηνεία των διατάξεων. Πράγµατι είναι ένα νοµοσχέδιο, κύριε Λοβέρδο, πολύ
µεγάλο, το οποίο έχει ειδικές διατάξεις και έννοιες. Πιστεύω,
όµως, ότι τα δικαστήρια µας θα βρουν το δρόµο τους και θα τις
απλοποιήσουν.
Όµως µέχρι σήµερα ήταν δυσκολότερα τα πράγµατα, διότι το
δίκαιό µας δεν προέβλεπε όλες τις µορφές των µετασχηµατισµών…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σωστό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: …και αναγκάζονταν τα δικαστήρια είτε µε σκεπτικά της ταυτότητας του νοµικού λόγου είτε γιατί
ήταν ίδιο αντικείµενο των µετασχηµατιζοµένων εταιρειών -ο σκοπός τους δηλαδή ήταν ο ίδιος- να προβαίνουν σε καταχρηστικές
ερµηνείες. Αυτό λεγόταν «κατάχρηση του µετασχηµατισµού»,
«καταχρηστικός µετασχηµατισµός». Ενώ είχαµε, δηλαδή, αρκετά
ικανό οπλοστάσιο, όσον αφορά τις µετατροπές, δεν είχαµε όµως
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για τις συγχωνεύσεις και για τις διασπάσεις. Είχαµε για συγχωνεύσεις µεταξύ, όµως, του αυτού τύπου εταιρειών. Δεν είχαµε
διαφορετικών εταιρειών. Δηλαδή δεν είχαµε συγχώνευση ανώνυµου µε ΕΠΕ. Δεν είχαµε συγχώνευση οµόρρυθµο µε ετερόρρυθµό ή µε ΕΠΕ. Αυτά τα δικαστήρια τα ρύθµιζαν καταχρηστικά.
Άρα σήµερα το δίκαιο -και γι’ αυτό υπεραµυνόµεθα εµείς, διότι
θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας- έρχεται να ρυθµίσει
αυτά τα ζητήµατα µε όσα προβλήµατα υπάρχουν. Είπα κι εγώ τις
επιφυλάξεις µου. Δεν µπορώ να πω ότι είναι ένα τέλειο νοµοθέτηµα αλλά θα βρει το δρόµο του από τα δικαστήρια.
Κύριε Υπουργέ, χαιρόµαστε όσον αφορά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που καταθέσατε. Καταθέσατε δώδεκα νέες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις. Από αυτές οι εννιά είναι σύµφωνες µε αυτά που είπα
στην οµιλία µου. Αυτές, βεβαίως, αφορούν το άρθρο 19, το οποίο
θα ψηφίσουµε, το άρθρο 21, το άρθρο 38, το άρθρο 71, το άρθρο 115, το άρθρο 117, το άρθρο 147 και το άρθρο 154.
Όµως δεν θα ψηφίσουµε το άρθρο 20, το άρθρο 72 και το
άρθρο 116, τα οποία είναι παρεµφερή. Το ένα αφορά τις συγχωνεύσεις το άλλο τις µετατροπές και το άλλο τις διασπάσεις, διότι
ναι µεν πολύ σωστά απαλείψατε την παράγραφο 4 ως περιττή,
διότι καλυπτόταν από τις άλλες, αλλά δεν λύνεται το θέµα επακριβώς της ακυρότητας, της ακυρωσίας και του ανυπόστατου.
Συνεπώς χαιρόµαστε που δεχτήκατε τις παρατηρήσεις για
όλες τις άλλες διατάξεις και έτσι θα ψηφιστούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς έφυγε πάλι ο κ. Λοβέρδος και ήθελα να αναφερθώ
σε εκείνον.
Με πρόλαβε µε αυτό που είπε ο κ. Αθανασίου. Το νοµοσχέδιο
καλύπτει ένα µεγάλο κενό. Η ψύχραιµη ανάγνωση του νοµοσχεδίου θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εποµένως είναι θετικό.
Πρέπει να συγχαρώ και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που δούλεψε υπό την προεδρία του
καθηγητή κ. Αυγητίδη. Πραγµατικά επεξεργάστηκε ένα αναλυτικό νοµοσχέδιο που προβλέπει τα πάντα και το οποίο, απεναντίας, θα βοηθήσει τα δικαστήρια να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα και δεν θα τα δυσκολέψει. Υπήρχε ένα κενό. Οφείλαµε να
το καλύψουµε. Το καλύψαµε.
Όσον αφορά το θέµα των κινήτρων, των φορολογικών διατάξεων των λεγόµενων αναπτυξιακών νόµων του Υπουργείου Οικονοµικών, είπα ότι θα έρθουν σύντοµα. Όµως µέχρι να έρθει η
καινούργια ρύθµιση, ισχύουν οι παλιότεροι νόµοι των προηγούµενων κυβερνήσεων, τους οποίους θα βελτιώσουµε, βεβαίως,
διότι χρειάζονται βελτίωση. Υπάρχει, όµως, ένα καθεστώς που
ισχύει. Δεν υπάρχει κενό σε αυτό. Κενό υπήρχε ως προς τη νοµική πλευρά του θέµατος, το οποίο καλύπτεται πλήρως. Θα καλυφθεί και το δεύτερο κοµµάτι µε βελτίωση των ισχυουσών διατάξεων ως προς τα κίνητρα σε σχέση µε τους µετασχηµατισµούς.
Ειπώθηκαν και γενικότερες πολιτικές αναφορές. Δεν θέλω –
επαναλαµβάνω- να µπω σε αυτή τη συζήτηση. Η Κυβέρνηση,
προφανώς, παρακολουθεί και την υλοποίηση της Συµφωνίας των
Πρεσπών και προφανώς υλοποιεί και ένα πρόγραµµα, αυτό το
οποίο έχει εξαγγείλει από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο
Πρωθυπουργός, ο κεντρικός κορµός του οποίου λέει το εξής:
Τώρα που ολοκληρώθηκαν τα προγράµµατα και βγήκαµε από
τα µνηµόνια, η Κυβέρνηση έχει να αναπτύξει ένα σύνολο πρωτοβουλιών, που στόχο έχουν την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
και την αντιµετώπιση µεγάλων ανισοτήτων και αδικιών, που δηµιουργήθηκαν την περίοδο των µνηµονίων. Βεβαίως βήµα-βήµα
θα πάµε. Δεν πρόκειται για καµµία επιδοµατική πολιτική. Πρόκειται για αντιµετώπιση πραγµατικών αναγκών και προβληµάτων,
τα οποία είναι ενταγµένα σε ένα συνολικό σχέδιο. Αυτό θα υλοποιηθεί µέχρι τελευταίας κεραίας.
Γι’ αυτόν τον λόγο αυτό το διάστηµα υπάρχει µια πυκνότητα
νοµοθετικού έργου. Η Κυβέρνηση προσπαθεί να υλοποιήσει όλες
αυτές τις δεσµεύσεις και να ψηφίσει όλα τα σχετικά νοµοσχέδια.
Και εδώ θέλουν να πω –και να κλείσω- ότι για τον λόγο ακριβώς
αυτό, για να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε το νοµοθετικό µας
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έργο, υπάρχει και κάποια σύµπτυξη νοµοσχεδίων. Για παράδειγµα φέραµε µαζί µε τους µετασχηµατισµούς και το θέµα το
ηλεκτρονικού τιµολογίου, ακριβώς για να µπορέσουµε παράλληλα να προωθήσουµε πάρα πολλά ζητήµατα που εκκρεµούν.
Δυστυχώς αυτή η Κυβέρνηση έχει επωµιστεί την αντιµετώπιση
εκκρεµοτήτων δεκαετιών. Σε ό,τι αφορά το εταιρικό δίκαιο, ο
νόµος για τις ανώνυµες, ο νόµος τώρα για τους µετασχηµατισµούς και αυτά που θα επακολουθήσουν για την εποπτεία των
εταιρειών και για το ΓΕΜΗ ιδιαίτερα, είναι εκκρεµότητες που
πρέπει να καλυφθούν, ανεξαρτήτως των σκοπιµοτήτων της κριτικής που ασκείται εδώ. Μεταξύ µας όταν µιλάµε και όλοι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι αυτά είναι προβλήµατα που πρέπει να
αντιµετωπιστούν και η αντιµετώπισή τους θα βοηθήσει.
Κύριε Βαρδαλή, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι και στελέχη του ΚΚΕ που µετέχουν σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, σε εταιρείες και τους απασχολούν αυτά τα προβλήµατα.
Ένας µεγάλος αριθµών των εργαζοµένων, ο κορµός, εργάζεται
σε τέτοιου είδους εταιρείες και τους απασχολεί το µέλλον των
εταιρειών. Αν κανείς αδιαφορεί για αυτά τα µικρά πράγµατα,
αδιαφορεί για το σύνολο της οικονοµίας και για το µέλλον της
εργασίας στην Ελλάδα.
Μιλάµε για την παρούσα ζωή και όχι για τη µετά θάνατον. Στην
παρούσα ζωή οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα
που υπάρχουν σήµερα. Και ανάµεσα στα προβλήµατα που υπάρχουν σήµερα, καλώς ή κακώς, είναι και αυτά. Εποµένως η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να τα αντιµετωπίζει. Το νοµοσχέδιο αυτό
είναι ένα πολύ λαµπρό δείγµα, σε σχέση –επαναλαµβάνω- µε το
κενό που παραλάβαµε.
Τέλος όσον αφορά τις τροπολογίες, επαναλαµβάνω ότι σε συνεννόηση µε τον κ. Κακλαµάνη, υπήρξε νοµοτεχνική βελτίωση
της τροπολογίας του και την αποδέχεται. Θα πάει στις λοιπές
διατάξεις για να µη διασπάσουµε την ενότητα του νοµοσχεδίου
πριν.
Η τροπολογία για τον ΟΟΣΑ, για τη µόνιµη αντιπροσωπεία, δεν
θα συζητηθεί σήµερα. Την αποσύρουµε.
Σε σχέση µε την τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Δένδιας, σας
είπα ότι µετά από συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών, θα
δούµε τις πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη σήµερα. Αν υπάρχει
κενό, προφανώς, θα επανέλθει η συζήτηση αύριο ή µεθαύριο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Ο Γενικός Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και δεκατέσσερις Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν
πρόταση νόµου: «Για τις ναυτεργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις -Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του ν.
1264/1982, προκειµένου να υπάγονται στο κανονιστικό του πεδίο
και οι ναυτεργατικές συνδικαλιστές οργανώσεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
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της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι έξι µέλη από το ΚΕΘΕΕΑ.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να ενηµερώσουµε τις κυρίες και τους κυρίους που παρακολουθούν τώρα τη συνεδρίαση ότι είµαστε στο τέλος της συζήτησης ενός σχεδίου νόµου και τώρα θα διεξαχθεί η ψηφοφορία επ’
αυτού. Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση σε επίπεδο Ολοµέλειας
και τώρα θα ψηφίσουµε.
Η ψηφοφορία, εδώ και µερικούς µήνες, γίνεται µε ηλεκτρονικό
σύστηµα. Δηλαδή οι Βουλευτές έχουν τις κάρτες τους, ανοίγει
το σύστηµα ηλεκτρονικά, είναι οθόνες αφής, εµφανίζονται τα
άρθρα και όπως εκτιµούν οι ίδιοι και βγαίνει το αποτέλεσµα πάρα
πολύ γρήγορα. Αλλιώς είχαµε µια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης:
«Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων
συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του
νοµοσχεδίου, εκατόν πενήντα έξι άρθρα, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται: «Έως τέσσερα άρθρα
προς ψήφιση». Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να
κυλήσετε την οθόνη αφής (scroll down). Στο πάνω δεξιά µέρος
της οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που
αποµένουν για ψήφιση. Βεβαιωθείτε στο τέλος ότι έχετε ψηφίσει
όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο και το
σύνολο.
Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να
την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο,
προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

4636

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων
συµβάσεων και λοιπές διατάξεις
Επί της Αρχής

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 5 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 1 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 6 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 2 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 7 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 3 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 8 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 4 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 9 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 14 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 10 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 15 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 11 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 16 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 12 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 17 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 13 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

4638

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 18 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 23 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 19 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 24 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 20 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 25 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 21 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 26 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 22 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 27 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 32 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 28 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 33 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 29 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 34 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 30 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 35 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 31 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

4640

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 36 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 41 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 37 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 42 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 38 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 43 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 39 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 44 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 40 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 45 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 50 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 46 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 51 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 47 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 52 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 48 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 53 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 49 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

4642

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 54 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 59 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 55 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 60 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 56 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 61 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 57 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 62 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 58 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 63 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 68 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 64 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 69 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 65 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 70 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 66 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 71 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 67 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 72 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 77 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 73 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 78 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 74 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 79 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 75 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 80 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 76 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 81 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 86 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 82 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 87 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 83 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 88 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 84 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 89 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 85 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 90 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 95 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 91 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 96 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 92 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 97 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 93 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 98 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 94 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 99 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 104 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 100 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 105 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 101 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 106 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 102 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 107 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 103 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 108 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 113 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 109 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 114 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 110 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 115 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 111 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 116 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 112 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 117 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 122 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 118 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 123 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 119 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 124 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 120 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 125 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 121 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 126 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 131 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 127 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 132 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 128 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 133 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 129 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 134 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 130 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 135 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 140 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 136 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 141 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 137 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 142 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 138 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 143 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 139 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 144 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 149 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 145 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 150 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 146 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 151 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 147 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 152 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 148 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Άρθρο 153 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Άρθρο 154 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Άρθρο 155 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
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Νέο Άρθρο 156 (νοµοτεχνική βελτίωση)
ΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗ-

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ακροτελεύτιο άρθρο (ως έχει)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Επί του Συνόλου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση
ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και
λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις
TMHMA ΠΡΩΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Μορφές εταιρικών µετασχηµατισµών
1. Οι εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που έχουν
την έδρα τους στην Ελλάδα, µπορεί να υποβληθούν ή να µετάσχουν στις εξής µορφές µετασχηµατισµών:
α. συγχώνευση,
β. διάσπαση,
γ. µετατροπή.
2. Πέραν των µορφών µετασχηµατισµών της παραγράφου 1,
άλλες µορφές εταιρικών µετασχηµατισµών επιτρέπονται, εφόσον
προβλέπονται ρητά από διάταξη νόµου.
3. Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3777/2009 (Α’127) διέπονται από
τις διατάξεις του εν λόγω νόµου.
4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται κατά τη χρήση
των εργαλείων, των εξουσιών και των µηχανισµών εξυγίανσης
που προβλέπονται στο άρθρο 2 του
ν. 4335/2015 (Α’87).
5. Οι διατάξεις του παρόντος αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο,
εκτός αν σ’ αυτές ορίζεται ρητά το αντίθετο.
Άρθρο 2
Υποκείµενα εταιρικών µετασχηµατισµών
1. Σε διαδικασία εταιρικού µετασχηµατισµού, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος, µπορεί να υποβληθούν ή να µετάσχουν
οι ακόλουθες εταιρικές µορφές:
α. Ανώνυµες Εταιρείες.
β. Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης.
γ. Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.
δ. Οµόρρυθµες Εταιρείες.
ε. Ετερόρρυθµες Εταιρείες.
στ. Ετερόρρυθµες Εταιρείες κατά µετοχές.
ζ. κοινοπραξίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου
293 του ν. 4072/2012 (Α’86).
η. Ευρωπαϊκές Εταιρείες (SE) που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 2157/2001 του Συµβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001
(ΕΕ L 294).
θ. Αστικοί Συνεταιρισµοί.
ι. Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΕΣΕτ) που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1435/2003 της 22ής Ιουλίου 2003
(ΕΕ L 207).
2. Οι εταιρείες της παραγράφου 1 µπορεί να µετάσχουν σε
εταιρικό µετασχηµατισµό µε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που
προσιδιάζουν σε αυτόν, δηλαδή ως απορροφώµενες, απορροφώσες, συγχωνευόµενες, διασπώµενες, εισφέρουσες, επωφελούµενες, συνιστώµενες (νέες) ή µετατρεπόµενες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Όπου

στον παρόντα γίνεται αναφορά σε εταιρικές συµµετοχές, νοούνται, κατά περίπτωση, εταιρικές συµµετοχές, εταιρικά µερίδια ή
µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες της εταιρείας που µετέχει
στον µετασχηµατισµό.
3. Οι εταιρικοί µετασχηµατισµοί της παραγράφου 1 του άρθρου 1 µπορεί να πραγµατοποιηθούν µε τη συµµετοχή εταιρειών
της παραγράφου 1 της ίδιας ή και διαφορετικής µορφής, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 3
Μετασχηµατισµοί εταιρειών που έχουν λυθεί
1. Σε εταιρικό µετασχηµατισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος µπορεί να µετάσχουν και εταιρείες που έχουν λυθεί
λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή µε απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων τους, καθώς επίσης και εταιρείες που κηρύχθηκαν σε πτώχευση, εφόσον µετά την κήρυξη της πτώχευσης
επικυρώθηκε τελεσίδικα το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν όλοι οι πτωχευτικοί πιστωτές, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α’153). Η
διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται, εφόσον
έχει αρχίσει η διανοµή του προϊόντος της εκκαθάρισης.
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, εφόσον η απορροφώσα ή µία από τις επωφελούµενες ή τις νέες εταιρίες ή η µετατρεπόµενη εταιρεία υπό τη νέα εταιρική της µορφή εµπίπτει στις
περιπτώσεις α’, β’, γ’, η’, θ’ και ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου
2, ο µετασχηµατισµός αποφασίζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα
ίδια κεφάλαια της εταιρείας αυτής δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για την οικεία εταιρική
µορφή.
3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, η ολοκλήρωση
του µετασχηµατισµού επάγεται αυτοδίκαια την αναβίωση της
απορροφώσας ή επωφελούµενης ή µετατρεπόµενης εταιρείας.
Άρθρο 4
Σχέση µε φορολογικές διατάξεις
1. Oι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (Α’217), των νόµων
2166/1993 (Α’137), 4172/2013 (Α’167) και άλλων νόµων, ιδίως φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχοµένου, οι οποίες αναφέρονται
σε µετασχηµατισµούς που αποτελούν αντικείµενο του παρόντος,
διατηρούνται σε ισχύ ως προς τις φορολογικές τους ρυθµίσεις
και τα παρεχόµενα πλεονεκτήµατα ή κίνητρα. Κατά τα λοιπά, οι
αναφερόµενοι στα νοµοθετήµατα αυτά µετασχηµατισµοί διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ιδίως όσον αφορά το επιτρεπτό, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία πραγµατοποίησης και τα
αποτελέσµατά τους.
2. Εφόσον στις διατάξεις των νόµων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 προβλέπονται µορφές ή υποκείµενα µετασχηµατισµών που δεν αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 ή δεν καταλαµβάνονται από αυτά, οι µετασχηµατισµοί αυτοί διέπονται, όσον
αφορά ιδίως το επιτρεπτό, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και
τα αποτελέσµατά τους, από τις διατάξεις της οικείας εταιρικής
νοµοθεσίας. Ειδικά οι περιπτώσεις εισφοράς ή απόσχισης κλάδου ή κλάδων από λειτουργούσα επιχείρηση ή εταιρεία, σε άλλη
εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 και του ν.
2166/1993, καθώς και της µετατροπής υποκαταστήµατος σε νεοσυσταθείσα εταιρεία που αποτελεί θυγατρική της εισφέρουσας
εταιρείας κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν.
4172/2013, συνιστούν αποσχίσεις κλάδου κατά το άρθρο 57 και
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ιδίως, όσον αφορά το
επιτρεπτό, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τα αποτελέσµατά τους.
Άρθρο 5
Επίλυση διαφορών
1. Για την εκδίκαση των υποθέσεων που απορρέουν από την
εφαρµογή του παρόντος αποκλειστικά αρµόδιο είναι το µονοµελές πρωτοδικείο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους
διατάξεις του. Αν στον µετασχηµατισµό µετέχουν περισσότερες
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εταιρείες, τοπικά αρµόδιο είναι το δικαστήριο της έδρας οποιασδήποτε από αυτές.
2. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 µπορούν να υπαχθούν σε
διαιτησία ή διαµεσολάβηση.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Άρθρο 6
Μορφές συγχώνευσης – ορισµοί
1. Η συγχώνευση πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε
µε σύσταση νέας εταιρείας.
2. «Συγχώνευση µε απορρόφηση» είναι η πράξη µε την οποία
µία ή περισσότερες εταιρείες (απορροφώµενες) µεταβιβάζουν
σε µία άλλη υφιστάµενη εταιρεία (απορροφώσα), ύστερα από
λύση τους, χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους, µε τη διάθεση
στους µετόχους ή στους εταίρους των απορροφώµενων εταιρειών εταιρικών συµµετοχών της απορροφώσας εταιρείας και
ενδεχοµένως µε καταβολή χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονοµαστικής αξίας των
εταιρικών συµµετοχών που διατίθενται ή, σε περίπτωση έλλειψης
ονοµαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.
3. Η συγχώνευση µε απορρόφηση διέπεται από τα άρθρα 7
έως 21.
4. «Συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρείας» είναι η πράξη µε
την οποία δύο ή περισσότερες εταιρείες (συγχωνευόµενες) µεταβιβάζουν σε µία νέα εταιρεία, την οποία συνιστούν, ύστερα
από λύση τους, χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση, το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους, µε τη διάθεση στους µετόχους ή στους εταίρους των συγχωνευόµενων
εταιρειών εταιρικών συµµετοχών της νέας εταιρείας και ενδεχοµένως µε καταβολή χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει
το δέκα τοις εκατό (10%) της ονοµαστικής αξίας των εταιρικών
συµµετοχών που διατίθενται ή, σε περίπτωση έλλειψης ονοµαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.
5. Η συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρείας διέπεται από το
άρθρο 22.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Άρθρο 7
Σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης
1. Τα διοικητικά συµβούλια ή οι διαχειριστές των εταιρειών που
µετέχουν στη συγχώνευση συντάσσουν σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης.
2. Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης αναφέρει τουλάχιστον:
α. τη νοµική µορφή, την επωνυµία, την έδρα, καθώς και τον
αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών που µετέχουν στη συγχώνευση,
β. την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συµµετοχών και το ποσό µετρητών που προβλέπεται στις παραγάφους
2 ή 4 του άρθρου 6,
γ. εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον τρόπο διάθεσης των εταιρικών συµµετοχών στην απορροφώσα εταιρεία,
δ. την ηµεροµηνία από την οποία οι εταιρικές συµµετοχές που
αποκτούν οι µέτοχοι ή οι εταίροι της απορροφώµενης ή των
απορροφώµενων εταιρειών παρέχουν δικαίωµα στα κέρδη της
απορροφώσας εταιρείας, καθώς και ειδικές συνθήκες σχετικά µε
αυτό το δικαίωµα,
ε. την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις της απορροφώµενης εταιρείας ή των απορροφώµενων εταιρειών θεωρούνται,
από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασµό της
απορροφώσας εταιρείας,
στ. τα δικαιώµατα που παρέχονται από την απορροφώσα εταιρεία στους µετόχους ή στους εταίρους που έχουν ειδικά δικαιώ-
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µατα, καθώς και στους δικαιούχους άλλων δικαιωµάτων ή τα
µέτρα που προτείνονται γι' αυτούς,
ζ. τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα που παρέχονται στους εµπειρογνώµονες σύµφωνα µε το άρθρο 10 και στα µέλη των διοικητικών
συµβουλίων ή στους διαχειριστές ή στους εσωτερικούς ελεγκτές
των εταιρειών που µετέχουν στη συγχώνευση.
Άρθρο 8
Δηµοσίευση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης
1.Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ. για καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση και δηµοσιεύεται στον διαδικτυακό του τόπο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 3419/2005 (Α’297), ένα (1) µήνα τουλάχιστον
πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της συνέλευσης για τη
λήψη απόφασης για το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης ή πριν
από την ηµεροµηνία απόφασης των εταίρων γι’ αυτό.
2. Καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση
απαλλάσσεται από την υποχρέωση της παραγράφου 1, εφόσον,
για συνεχή περίοδο που αρχίζει ένα (1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της συνέλευσης για τη λήψη απόφασης
για το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης ή, κατά περίπτωση, για
συνεχή περίοδο που αρχίζει ένα (1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία της απόφασης των εταίρων για το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης, διατηρεί αναρτηµένο το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης
στην ιστοσελίδα της χωρίς επιβάρυνση για το κοινό.
3. Το σχέδιο διατηρείται δηµοσιευµένο στον διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και, κατά περίπτωση, στην ιστοσελίδα της
απορροφώσας εταιρείας για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους
από την ηµεροµηνία λήψης απόφασης για το σχέδιο σύµβασης
συγχώνευσης από τη συνέλευση ή τους εταίρους των εταιρειών
που µετέχουν στη συγχώνευση.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να καθορίζονται οι συνέπειες που έχει η προσωρινή διακοπή
πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως
3, εφόσον η διακοπή προκαλείται από τεχνικούς ή άλλους λόγους.
Άρθρο 9
Λεπτοµερής γραπτή έκθεση και ενηµέρωση
για τη συγχώνευση
1. Το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές καθεµίας από τις
εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση, συντάσσουν λεπτοµερή έκθεση, στην οποία επεξηγούν και δικαιολογούν, από νοµική και οικονοµική άποψη, το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης
και ειδικότερα τη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συµµετοχών
στην απορροφώµενη ή στις απορροφώµενες εταιρείες προς τις
εταιρικές συµµετοχές στην απορροφώσα εταιρεία. Εφόσον συµµετέχουσα στη συγχώνευση εταιρεία ανήκει σε όµιλο σύµφωνα
µε το Παράρτηµα Α’ του ν. 4308/2014 (Α’251), το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές παρέχουν πληροφορίες και για τις άλλες
εταιρείες του οµίλου, η νοµική και οικονοµική θέση των οποίων
είναι απαραίτητη για την εξήγηση και τη δικαιολόγηση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης. Η έκθεση αναφέρει επίσης, τις ειδικές δυσχέρειες που προέκυψαν κατά την αποτίµηση.
2. Η έκθεση της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ, δηµοσιεύεται στον διαδικτυακό του τόπο και υποβάλλεται στη συνέλευση ή στους εταίρους καθεµίας από τις εταιρείες που
µετέχουν στη συγχώνευση.
3. Το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές καθεµίας από τις
εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση υποχρεούνται να ενηµερώνουν τη συνέλευση ή τους εταίρους, συµπεριλαµβανοµένων σε κάθε περίπτωση των µετόχων ή των εταίρων που
αποφασίζουν, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 14,
καθώς και τα διοικητικά συµβούλια ή τους διαχειριστές των
άλλων εταιρειών που µετέχουν στη συγχώνευση, ώστε τα τελευταία να είναι σε θέση να ενηµερώσουν τις οικείες συνελεύσεις
των εταιρειών τους ή τους εταίρους, για κάθε σηµαντική µεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους,
που σηµειώθηκε ανάµεσα στην ηµεροµηνία κατάρτισης του σχε-
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δίου σύµβασης συγχώνευσης και στην ηµεροµηνία λήψης της
απόφασης του άρθρου 14.
4. Η έκθεση δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει πληροφορίες και στοιχεία, η δηµοσιοποίηση των οποίων µπορεί να προκαλέσει σηµαντική βλάβη σε µία ή περισσότερες από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση ή, στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, σε άλλη εταιρεία του οµίλου.
Στην περίπτωση αυτή, η έκθεση εξηγεί τους λόγους για τους
οποίους οι οικείες πληροφορίες και τα στοιχεία παραλείπονται.
5. Δεν απαιτείται έκθεση του διοικητικού συµβουλίου ή των
διαχειριστών σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ούτε ενηµέρωση
των συνελεύσεων ή των εταίρων και των άλλων εταιρειών που
µετέχουν στη συγχώνευση, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, εφόσον όλοι οι µέτοχοι ή οι εταίροι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που
παρέχουν δικαίωµα ψήφου σε καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση, συµφωνούν εγγράφως να µην καταρτιστεί έκθεση ή να µην γίνει ενηµέρωση. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο
άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικηγόρο.
Άρθρο 10
Εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης
από εµπειρογνώµονες
1. Για καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες εξετάζουν το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης και συντάσσουν
γραπτή έκθεση που απευθύνεται στη συνέλευση ή στους εταίρους της, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και δηµοσιεύεται στον διαδικτυακό του τόπο. Οι εµπειρογνώµονες θεωρούνται ανεξάρτητοι έναντι των εταιρειών που µετέχουν στη συγχώνευση, εφόσον συνέτρεχαν στο πρόσωπό τους, για τρία (3) τουλάχιστον συνεχόµενα έτη πριν από την ηµεροµηνία του σχεδίου σύµβασης
συγχώνευσης, οι απαιτήσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 21 του
ν. 4449/2017 (Α’ 7), καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.
4548/2018 (Α’104).
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εµπειρογνώµονες,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µπορεί, κατ’ επιλογή των εταιρειών που µετέχουν στη συγχώνευση, να είναι είτε ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες που έχουν εγγραφεί στο
δηµόσιο µητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων, σύµφωνα µε τον ν. 4449/2017, οι οποίοι παρέχουν νόµιµα υπηρεσίες στην Ελλάδα είτε πιστοποιηµένοι εκτιµητές σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Γ.1 του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α’107), λογιστές - φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελµατικής ταυτότητας Α’ Τάξης είτε οικονολµολόγοι εγγεγραµµένοι
στο Μητρώο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος του άρθρου 3 του ν. 1100/1980 (Α’ 295).
3. Ο διορισµός εµπειρογνώµονα γίνεται ως εξής:
α. Εφόσον πρόκειται για εµπειρογνώµονα επίσηµα εγγεγραµµένο σε δηµόσιο µητρώο, αρκεί για το διορισµό του απόφαση
καθεµίας από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση. Με
κοινή απόφαση των εταιρειών που µετέχουν στη συγχώνευση,
είναι δυνατή στην περίπτωση αυτή η επιλογή ενός ή περισσότερων εµπειρογνωµόνων, κοινών για όλες τις εταιρείες.
β. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι ενδιαφερόµενες εταιρείες υποβάλλουν πρόταση για τον διορισµό ενός ή περισσότερων εµπειρογνωµόνων προς την αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. Στην αίτηση
αναφέρονται το όνοµα ή η επωνυµία, η ιδιότητα, τα επαγγελµατικά προσόντα, η εµπειρία και η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις
ανεξαρτησίας των προτεινόµενων εµπειρογνωµόνων. Η αρµόδια
υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να απαντήσει αν αποδέχεται τον
διορισµό, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της
αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσµίας
του προηγούµενου εδαφίου, ο διορισµός θεωρείται ότι έγινε. Σε
περίπτωση αρνητικής απάντησης, η αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
αιτιολογεί την απόρριψη της πρότασης και η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε την υποβολή νέας πρότασης των ενδιαφερόµενων
εταιρειών.
4. Εφόσον στη συγχώνευση µετέχει κάποια από τις εταιρείες
των περιπτώσεων α’, β’, γ’, στ’, η’, θ’ και ι’ της παραγράφου 1 του

άρθρου 2, η εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης και η
σύνταξη γραπτής έκθεσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 διενεργείται από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.
4548/2018.
5. Στην έκθεση της παραγράφου 1, οι εµπειρογνώµονες δηλώνουν σε κάθε περίπτωση αν, κατά τη γνώµη τους, η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συµµετοχών είναι δίκαιη
και λογική. Στην ίδια έκθεση, εφαρµόζεται ανάλογα η παράγραφος 4 του άρθρου 9, περιλαµβάνονται δε τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:
α. η µέθοδος ή οι µέθοδοι αποτίµησης που υιοθετήθηκαν για
τον καθορισµό της προτεινοµένης σχέσης ανταλλαγής,
β. γνώµη για το αν η µέθοδος ή οι µέθοδοι αυτές είναι κατάλληλες για τη συγκεκριµένη περίπτωση,
γ. γνώµη για τις αξίες που προέκυψαν από την εφαρµογή κάθε
µεθόδου,
δ. γνώµη για τη βαρύτητα που αποδόθηκε σε ορισµένη ή ορισµένες µεθόδους για τον προσδιορισµό των παραπάνω αξιών,
καθώς και περιγραφή των δυσκολιών που προέκυψαν κατά την
αποτίµηση.
6. Κάθε εµπειρογνώµονας έχει το δικαίωµα να ζητεί από τις
εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση κάθε χρήσιµη πληροφορία και έγγραφο, καθώς και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη
εξέταση.
7. Δεν απαιτείται εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης ούτε έκθεση εµπειρογνώµονα, εφόσον όλοι οι µέτοχοι και οι
κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα ψήφου σε καθεµία
από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση ή οι εταίροι
αυτών, συµφωνούν εγγράφως επ’ αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο
άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικηγόρο.
Άρθρο 11
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση
από τους µετόχους ή τους εταίρους
1. Κάθε µέτοχος ή εταίρος έχει το δικαίωµα να λαµβάνει
γνώση στην έδρα της εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26, στο άρθρο 31, στην
παράγραφο 2 του άρθρου 41, στο άρθρο 44 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 49, κατά περίπτωση, των εξής τουλάχιστον
εγγράφων:
α. του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης,
β. των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου ή των
διαχειριστών καθεµίας από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση των τριών (3) τελευταίων ετών,
γ. της λογιστικής κατάστασης που έχει συνταχθεί σε ηµεροµηνία που δεν είναι προγενέστερη από την πρώτη ηµέρα του τρίτου µήνα πριν από την ηµεροµηνία του σχεδίου σύµβασης
συγχώνευσης, αν οι τελευταίες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται σε χρήση που έχει λήξει έξι (6) µήνες
τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία του σχεδίου σύµβασης
συγχώνευσης. Η λογιστική κατάσταση περιλαµβάνει τουλάχιστον
ισολογισµό, κατάσταση αποτελεσµάτων και περίληψη των λογιστικών µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξή τους,
δ. των προβλεπόµενων στο άρθρο 9 εκθέσεων των διοικητικών
συµβουλίων ή των διαχειριστών καθεµίας από τις εταιρείες που
µετέχουν στη συγχώνευση,
ε. της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 10.
2. Δεν απαιτείται λογιστική κατάσταση, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1, εφόσον:
α. η εταιρεία δηµοσιεύει εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν τις υποχρεώσεις διαρκούς
και περιοδικής πληροφόρησης των εκδοτών κινητών αξιών, οι
οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά ή σε Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ), και
την καθιστά διαθέσιµη στους µετόχους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1, ή
β. όλοι οι µέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν
δικαίωµα ψήφου σε καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη
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συγχώνευση ή οι εταίροι αυτών έχουν συµφωνήσει ότι δεν απαιτείται η σύνταξη λογιστικής κατάστασης. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο
άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικηγόρο.
3. Η λογιστική κατάσταση που προβλέπεται στην περίπτωση
γ’της παραγράφου 1 συντάσσεται, σύµφωνα µε τις ίδιες µεθόδους και την ίδια διάταξη και εµφάνιση όπως οι τελευταίες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Για την κατάρτιση της λογιστικής αυτής κατάστασης ισχύουν
τα εξής:
α. δεν είναι απαραίτητο να γίνει νέα φυσική απογραφή των
αποθεµάτων,
β. οι επιµετρήσεις που εµφανίζονται στον τελευταίο ετήσιο
ισολογισµό πρέπει να προσαρµόζονται προς τις λογιστικές εγγραφές της ενδιάµεσης περιόδου, χωρίς να απαιτούνται νέες
επιµετρήσεις. Σε κάθε περίπτωση στην λογιστική κατάσταση
αναγνωρίζονται:
(αα) οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις της ενδιάµεσης περιόδου,
(ββ) οι σηµαντικές αλλαγές πραγµατικής αξίας που δεν εµφανίζονται στα λογιστικά βιβλία.
4. Κάθε µέτοχος ή εταίρος µπορεί να λάβει πλήρες αντίγραφο
ή, αν το επιθυµεί, απόσπασµα των εγγράφων που προβλέπονται
στην παράγραφο 1, ατελώς και µε απλή αίτηση προς την εταιρεία. Εφόσον µέτοχος ή εταίρος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του
για τη χρήση, από την εταιρεία, ηλεκτρονικών µέσων για τη διαβίβαση των πληροφοριών, τα εν λόγω αντίγραφα ή αποσπάσµατα µπορεί να παρασχεθούν στον συγκεκριµένο µέτοχο ή
εταίρο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
5. Καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση
απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταστήσει τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 έγγραφα διαθέσιµα στην έδρα της, εφόσον αυτή, για συνεχή χρονική περίοδο που είναι η ίδια µε εκείνη
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα καταστήσει διαθέσιµα
στην ιστοσελίδα της.
Η παράγραφος 4 δεν εφαρµόζεται, εφόσον η ιστοσελίδα παρέχει στους µετόχους ή στους εταίρους τη δυνατότητα, καθόλη
τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο προηγούµενο
εδάφιο, να µεταφορτώνουν και να εκτυπώνουν τα έγγραφα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στην τελευταία περίπτωση, η
εταιρεία υποχρεούται να θέτει τα έγγραφα στη διάθεση των µετόχων ή των εταίρων στην έδρα της.
Οι πληροφορίες διατηρούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας
για περίοδο δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία λήψης απόφασης
για το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης από τη συνέλευση ή τους
εταίρους της. Προσωρινή διακοπή της πρόσβασης στην ιστοσελίδα, η οποία προκαλείται από τεχνικούς ή άλλους λόγους, δεν
θίγει το κύρος των πράξεων που έχουν αναρτηθεί σε αυτή.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, είναι
δυνατόν η απαλλαγή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 5 να εξαρτάται από όρους και περιορισµούς, που
είναι απαραίτητοι για να προστατευτεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας και η γνησιότητα των εγγράφων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να καθορίζονται οι συνέπειες που έχει η προσωρινή διακοπή
πρόσβασης στην ιστοσελίδα, σύµφωνα µε την παράγραφο 5,
εφόσον η διακοπή προκαλείται από τεχνικούς ή άλλους λόγους.
Άρθρο 12
Προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων
Σε κάθε περίπτωση µετασχηµατισµού που διέπεται από τον
παρόντα, οι εργαζόµενοι προστατεύονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τη µεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη.
Άρθρο 13
Προστασία των πιστωτών των εταιρειών
που µετέχουν στη συγχώνευση
1. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 8, οι πιστωτές των εταιρειών που µετέ-

4657

χουν στη συγχώνευση, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί
πριν από τον χρόνο αυτόν, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν, οι δε εταιρείες έχουν υποχρέωση να τους παράσχουν κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον
αποδεικνύουν επαρκώς ότι, η οικονοµική κατάσταση των εταιρειών εξαιτίας της συγχώνευσης, καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν λάβει τέτοιες
εγγυήσεις.
2. Οι εγγυήσεις που χορηγούνται στους πιστωτές της απορροφώσας εταιρείας µπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που
χορηγούνται στους πιστωτές της απορροφώµενης ή των απορροφώµενων εταιρειών.
3. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρµογή της παραγράφου 1 επιλύεται από το δικαστήριο της παραγράφου 1 του
άρθρου 5, το οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου πιστωτή. Η αίτηση
ασκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, η οποία αρχίζει από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δηµοσιότητας του
άρθρου 8. Με την απόφασή του το δικαστήριο µπορεί να λάβει
τα κατά την κρίση του επαρκή και πρόσφορα µέτρα για την εξασφάλιση της απαίτησης του αιτούντος.
Άρθρο 14
Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεµιάς από
τις εταιρίες που µετέχουν στη συγχώνευση
1. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση της συνέλευσης ή
των εταίρων καθεµιάς από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση, η οποία λαµβάνεται όπως ορίζεται στον νόµο και το καταστατικό της. Η απόφαση αφορά τουλάχιστον την έγκριση του
σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, των τροποποιήσεων του καταστατικού που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης.
2. Εφόσον υπάρχουν πολλές κατηγορίες εταιρικών συµµετοχών, η απόφαση για τη συγχώνευση υποβάλλεται σε έγκριση από
κάθε κατηγορία µετόχων ή εταίρων, τα δικαιώµατα των οποίων
επηρεάζει η συγχώνευση.
Άρθρο 15
Σύµβαση συγχώνευσης - Τύπος
1. Μετά τη λήψη αποφάσεων για έγκριση της συγχώνευσης
από τις γενικές συνελεύσεις ή από τους εταίρους όλων των εταιρειών που µετέχουν σ’ αυτήν, σύµφωνα µε το άρθρο 14, καταρτίζεται από τους εκπροσώπους των οικείων εταιρειών σύµβαση
συγχώνευσης, η οποία υποβάλλεται στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, θεωρηµένου από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο
άρθρο 446 ΚΠολΔ ή από δικηγόρο.
2. Εφόσον στη συγχώνευση µετέχει εταιρεία των περιπτώσεων
α’, β’, η’, θ’ και ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, καθώς και σε
κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόµο, η σύµβαση συγχώνευσης υποβάλλεται στον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου.
Άρθρο 16
Διατυπώσεις δηµοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία
που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα
1. Η συγχώνευση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας
του ν. 3419/2005 για καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν σε
αυτή.
2. Σε περίπτωση συγχώνευσης, στην οποία µετέχει µία τουλάχιστον ανώνυµη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία (SE), στη δηµοσιότητα της παραγράφου 1 υποβάλλονται για καθεµία εταιρεία
που µετέχει στη συγχώνευση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης ή των εταίρων, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο
14, µαζί µε τη σχετική σύµβαση συγχώνευσης, καθώς και την εγκριτική απόφαση που προβλέπεται στις περιπτώσεις β’ ή γ’ στην
παράγραφο 2 του άρθρου 17.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, στη δηµοσιότητα της παραγρά-
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φου 1 υποβάλλεται για καθεµία εταιρεία που µετέχει στη συγχώνευση, η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή η απόφαση
των εταίρων τους για τη συγχώνευση, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 14, µαζί µε τη σχετική σύµβαση συγχώνευσης.
Άρθρο 17
Προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4548/
2018, η δηµοσιότητα προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση προηγούµενο έλεγχο της νοµιµότητας όλων των πράξεων και διατυπώσεων που επιβάλλει ο παρών στις εταιρείες, οι οποίες µετέχουν
στη συγχώνευση. Ο έλεγχος νοµιµότητας του προηγούµενου
εδαφίου περιορίζεται στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος
και της εταιρικής νοµοθεσίας που διέπει τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση, του καταστατικού και των διατάξεων του
ν. 3419/2005.
2. Εφόσον στη συγχώνευση µετέχει Ανώνυµη Εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία (SE), ως απορροφώµενη ή ως απορροφώσα,
η δηµοσιότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16
προϋποθέτει προηγούµενη εγκριτική απόφαση του Περιφερειάρχη του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθµού,
στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η απορροφώσα
εταιρεία.
3. Εφόσον στη συγχώνευση δεν µετέχει Ανώνυµη Εταιρεία ή
ευρωπαϊκή εταιρεία (SE), η δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16 ενεργείται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
2 του ν. 3419/2005, χωρίς την έκδοση προηγούµενης εγκριτικής
απόφασης. Η υποβολή σε δηµοσιότητα πραγµατοποιείται µετά
την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας της παραγράφου 1,
για τη διενέργεια του οποίου µόνη αρµόδια είναι η Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ., στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα της η απορροφώσα εταιρεία.
4. Εφόσον στη συγχώνευση µετέχει, ως απορροφώµενη ή
απορροφώσα µία τουλάχιστον από τις εταιρείες που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018, η εγκριτική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Άρθρο 18
Αποτελέσµατα της συγχώνευσης
1. Η συγχώνευση συντελείται µε µόνη την καταχώριση, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1
του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, της σύµβασης συγχώνευσης
ως προς την απορροφώσα εταιρεία, ακόµα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. της απορροφώµενης εταιρείας.
2. Από την ηµεροµηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο
µεταξύ της απορροφώσας και της απορροφώµενης εταιρείας
όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσµατα:
α) η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωµάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννοµων σχέσεων της
απορροφώµενης ή των απορροφώµενων εταιρειών, συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της
απορροφώµενης ή των απορροφώµενων εταιρειών,
β) οι µέτοχοι ή οι εταίροι της απορροφώµενης ή των απορροφώµενων εταιρειών γίνονται µέτοχοι ή εταίροι της απορροφώσας
εταιρείας,
γ) η απορροφώµενη ή οι απορροφώµενες εταιρείες παύουν
να υπάρχουν.
3. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη
διατύπωση από την απορροφώσα εταιρεία.
4. Οι προβλεπόµενες στον νόµο ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη
µεταβίβαση ορισµένων περιουσιακών στοιχείων ισχύουν και στην
περίπτωση συγχώνευσης.
5. Οι εταιρικές συµµετοχές της απορροφώσας εταιρείας δεν
ανταλλάσσονται µε εταιρικές συµµετοχές της απορροφώµενης
εταιρείας που κατέχονται:

α. είτε από την ίδια την απορροφώσα εταιρεία είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της,
β. είτε από την ίδια την απορροφώµενη εταιρεία, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της.
6. Η περίπτωση δ’της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018
εφαρµόζεται σε περίπτωση διάσπασης µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5.
Άρθρο 19
Ευθύνη
1. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή οι διαχειριστές της
απορροφώσας και της απορροφώµενης εταιρείας ευθύνονται
έναντι των µετόχων ή των εταίρων της εταιρείας τους για κάθε
ζηµία που οι τελευταίοι υπέστησαν λόγω υπαίτιας πράξης ή παράλειψης των πρώτων, η οποία συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους κατά την προετοιµασία και την πραγµατοποίηση της
συγχώνευσης.
2. Κάθε εµπειρογνώµονας του άρθρου 10 ευθύνεται έναντι των
µετόχων ή των εταίρων των εταιρειών που µετέχουν στη συγχώνευση για κάθε ζηµία που αυτοί υπέστησαν λόγω υπαίτιας πράξης ή παράλειψής του, που συνιστά παράβαση των καθηκόντων
του.
3. Δεν θίγεται η ευθύνη των προσώπων που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 για ζηµία τρίτων κατά τις γενικές διατάξεις.
4. Οι αξιώσεις των παραγράφων 1 και 2 εισάγονται στο καθ’
ύλην αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (Κ.Πολ.Δ.), και µπορεί να ασκούνται από ειδικό εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από το δικαστήριο του άρθρου 5, που
δικάζει κατά την εκούσια δικαιοδοσία, µε αίτηση κάθε διαδίκου
ή, ειδικά αν πρόκειται για Ανώνυµη Εταιρεία, µε αίτηση µετόχου
ή µετόχων που κατά τη συντέλεση της συγχώνευσης σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18 κατείχαν το ένα πεντηκοστό
(1/50) τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου. Για τον ορισµό ειδικού εκπροσώπου, το δικαστήριο πρέπει να πιθανολογήσει την
ύπαρξη της αξίωσης των αιτούντων. Η απόφαση του δικαστηρίου
δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα. Σε περίπτωση άσκησης αξιώσεων
κατά περισσότερων υπόχρεων, είναι δυνατό να οριστεί ο ίδιος ή
διαφορετικοί ειδικοί εκπρόσωποι.
5. Η απόφαση που διορίζει ειδικό εκπρόσωπο υποβάλλεται σε
δηµοσιότητα, µε επιµέλειά του, στη µερίδα της απορροφώσας
εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και, κατά περίπτωση, στην ιστοσελίδα της
απορροφώσας εταιρείας, µαζί µε πρόσκληση του ειδικού εκπροσώπου προς τους µετόχους ή τους εταίρους της απορροφώσας
ή της απορροφώµενης εταιρείας να δηλώσουν στον ίδιο αν επιθυµούν να ασκήσει αξιώσεις για λογαριασµό τους. Εφόσον το
καταστατικό ή η εταιρική σύµβαση της απορροφώσας ή της
απορροφώµενης εταιρείας προβλέπει και άλλους τρόπους ενηµέρωσης των µετόχων ή των εταίρων για τη διεξαγωγή συνέλευσης ή τη λήψη αποφάσεων των εταίρων, αυτοί εφαρµόζονται
ανάλογα και στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου. Οι µέτοχοι
ή οι εταίροι πρέπει να προβούν στην ανωτέρω δήλωση µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την ολοκλήρωση της
δηµοσιότητας που προβλέπεται στην παρούσα. Κατά τη διάρκεια
αυτής της προθεσµίας η παραγραφή των αξιώσεών τους αναστέλλεται.
6. Η απόφαση της παραγράφου 4 καθορίζει την αµοιβή του ειδικού εκπροσώπου, η οποία του οφείλεται από τους µετόχους ή
τους εταίρους που εκπροσωπεί αναλογικά µε το ποσοστό συµµετοχής καθενός στην απορροφώσα ή στην απορροφώµενη
εταιρεία. Διαφορετική συµφωνία για αµοιβή µεταξύ του ειδικού
εκπροσώπου και των µετόχων ή των εταίρων που εκπροσωπεί,
δεν αποκλείεται.
Άρθρο 20
Ακύρωση της συγχώνευσης
1. Η συγχώνευση που συντελέστηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18 κηρύσσεται άκυρη µε δικαστική απόφαση εφόσον:
α. παραλείφθηκε η έγκριση της συγχώνευσης έστω από µία
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από τις εταιρείες που µετέχουν σ’ αυτή, µε απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων, ή η απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η
συγχώνευση είναι ανυπόστατη,
β. έστω µία από τις αποφάσεις της περίπτωσης α’ είναι άκυρη
ή ακυρώσιµη.
2. Εφόσον το ελάττωµα της παραγράφου 1 εξαλειφθεί ή ιαθεί
µε οποιονδήποτε τρόπο µέχρι τη συζήτηση της αίτησης για την
κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευσης, η συγχώνευση δεν
κηρύσσεται άκυρη. Επιπλέον, το δικαστήριο τάσσει προθεσµία
για την άρση των λόγων ακυρότητας της συγχώνευσης, εφόσον
η άρση είναι εφικτή. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται.
Εφόσον παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσµία, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει µέτρα για την προσωρινή ρύθµιση των εταιρικών
υποθέσεων.
3. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευσης
ασκείται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18 και υπάγεται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Μπορεί να υποβληθεί από κάθε µέτοχο ή εταίρο εταιρείας που συγχωνεύθηκε,
εφόσον δεν έλαβε µέρος στη λήψη της απόφασης της εταιρείας
αυτής για την έγκριση της συγχώνευσης ή αντιτάχθηκε στη λήψη
της. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1, καθώς και όταν πρόκειται για άκυρη απόφαση της περίπτωσης β’ της παραγράφου
1, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και από πιστωτές εταιρείας που
συγχωνεύθηκε, εφόσον έχουν έννοµο συµφέρον. Εφόσον πρόκειται για ακυρώσιµη απόφαση της περίπτωσης β’της παραγράφου 1, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί µόνο από µέτοχο ή από
µετόχους ή από εταίρο ή από εταίρους που εκπροσωπούν συνολικά το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου εταιρείας που συγχωνεύθηκε, εφόσον δεν
έλαβαν µέρος στη λήψη της απόφασης για την έγκριση της συγχώνευσης ή αντιτάχθηκαν στη λήψη της.
4. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1, το δικαστήριο µπορεί
να µην κηρύξει την ακυρότητα της συγχώνευσης, εφόσον κρίνει
ότι αυτή είναι δυσανάλογη σε σχέση µε το ελάττωµα της απόφασης της συνέλευσης ή των εταίρων. Σε αυτή την περίπτωση, ο
αιτών έχει χρηµατική αξίωση κατά της απορροφώσας εταιρείας
προς αποκατάσταση της ζηµίας που του προκάλεσε το συγκεκριµένο ελάττωµα, η οποία πρέπει να ασκηθεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) έτους από το αµετάκλητο της
δικαστικής απόφασης. Την ίδια αξίωση έχουν µέτοχοι ή εταίροι
που δεν µπορούν να ζητήσουν την κήρυξη της ακυρότητας της
συγχώνευσης, επειδή δεν διαθέτουν το απαιτούµενο ποσοστό
µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
Εφόσον η απορροφώσα είναι Ανώνυµη Εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά ή Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ), δεν κηρύσσεται ακυρότητα της συγχώνευσης στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1, αλλά εφαρµόζεται αναλογικά το δεύτερο εδάφιο της παρούσας και η αξίωση
που αναφέρεται σ’ αυτό µπορεί να ασκηθεί από κάθε µέτοχο που
δεν έλαβε µέρος στη λήψη της απόφασης ή αντιτάχθηκε σ’
αυτήν, µέσα σε προθεσµία ενός (1) έτους από την καταχώριση
της συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 18.
5. Ακύρωση, µε δικαστική απόφαση, της διοικητικής πράξης,
µε την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 17, δεν επιφέρει ανατροπή των αποτελεσµάτων της συγχώνευσης ούτε αποτελεί λόγο κήρυξης της
ακυρότητάς της. Αξιώσεις αποζηµίωσης κατά τις γενικές διατάξεις ή τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται.
6. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευσης
και η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα δηµοσιεύονται στο
Γ.Ε.ΜΗ.. Στην απόφαση αυτή δεν εφαρµόζεται το άρθρο 763 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο λαµβάνει, ύστερα από σχετικό αίτηµα ή και αυτεπαγγέλτως,
όλα τα αναγκαία κατά την κρίση του µέτρα για την προστασία
των συµφερόντων που τίθενται σε διακινδύνευση.
7. Τριτανακοπή κατά της απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης, µπορεί να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία
τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση σύµφωνα µε την παράγραφο
7.
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8. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης
δεν θίγει το κύρος των συναλλαγών της απορροφώσας εταιρείας, που έγιναν µετά την καταχώριση της συγχώνευσης στο
Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18 και πριν
από τη δηµοσίευση της απόφασης σύµφωνα µε την παράγραφο
7. Για τις υποχρεώσεις της απορροφώσας εταιρείας από συναλλαγές του προηγούµενου εδαφίου ευθύνονται εις ολόκληρον οι
απορροφώµενες εταιρείες.
Άρθρο 21
Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής
1. Η συγχώνευση που συντελέστηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18 δεν µπορεί να κηρυχθεί άκυρη για το
λόγο ότι η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συµµετοχών δεν
είναι δίκαιη και λογική.
2. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε θιγόµενος µέτοχος ή εταίρος
µπορεί να αξιώσει από την απορροφώσα εταιρεία την καταβολή
αποζηµίωσης. Η αποζηµίωση ορίζεται από το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος. Η σχετική αξίωση παραγράφεται µέσα σε προθεσµία δώδεκα (12) µηνών από τη
συντέλεση της συγχώνευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 18.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 22
Εφαρµοζόµενες διατάξεις - Έγκριση της συγχώνευσης
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ελαττωµατική
ίδρυση, οι γενικές και ειδικές διατάξεις που διέπουν τη συγχώνευση µε απορρόφηση εφαρµόζονται ανάλογα στη συγχώνευση
µε σύσταση νέας εταιρείας. Ως απορροφώµενες εταιρείες νοούνται οι εταιρείες που παύουν να υφίστανται και απορροφώσα
εταιρεία νοείται η νέα εταιρεία.
2. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 εφαρµόζεται αναλόγως και για τη νέα εταιρεία.
3. Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης µαζί µε το καταστατικό
της νέας εταιρείας, εγκρίνονται από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεµίας από τις εταιρείες που παύουν να υφίστανται, συµπεριλαµβανοµένων σε κάθε περίπτωση των κατηγοριών µετόχων
ή των εταίρων που αποφασίζουν σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 14, εφαρµοζόµενη αναλόγως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 23
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Τα άρθρα 24 έως 29 εφαρµόζονται, όταν στη συγχώνευση
µετέχει προσωπική εταιρεία των περιπτώσεων δ’, ε’ και ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
2. Τα ανωτέρω άρθρα εφαρµόζονται και όταν στη συγχώνευση
µετέχει ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρεία της περίπτωσης στ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 2, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις που διέπουν αυτή την εταιρική µορφή.
3. Με την επιφύλαξη ειδικότερης διάταξης του παρόντος, στη
µετέχουσα στη συγχώνευση προσωπική εταιρεία ή ετερόρρυθµη
κατά µετοχές εταιρεία εφαρµόζονται οι διατάξεις του έβδοµου
Μέρους του ν. 4072/2012 (Α’86).
Άρθρο 24
Συγχώνευση µε τη συµµετοχή λυθείσας
προσωπικής εταιρείας
H συµµετοχή σε συγχώνευση λυθείσας προσωπικής εταιρείας
επιτρέπεται µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του παρόντος, εκτός αν οι εταίροι έχουν συµφωνήσει, σύµ-
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φωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 268 του ν. 4072/2012, να µην
ακολουθήσει εκκαθάριση.
Άρθρο 25
Περιεχόµενο του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης
1. Σε περίπτωση απορρόφησης προσωπικής εταιρείας, το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης αναφέρει, εκτός από τα στοιχεία
της παραγράφου 2 του άρθρου 7, και τους εταίρους της που, ως
εταίροι της απορροφώσας προσωπικής εταιρείας ευθύνονται
προσωπικά για τα χρέη της. Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης
αναφέρει επίσης το ποσοστό συµµετοχής των εταίρων της απορροφώµενης προσωπικής εταιρείας στην απορροφώσα εταιρεία.
2. Σε περίπτωση απορρόφησης εταιρείας, στην οποία µετέχουν εταίροι που δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της,
από προσωπική εταιρεία, οι εταίροι αυτοί µετέχουν στην απορροφώσα εταιρεία ως ετερόρρυθµοι εταίροι. Παρέκκλιση από το
προηγούµενο εδάφιο επιτρέπεται µόνο µε ρητή συγκατάθεση
των εταίρων αυτών, η οποία παρέχεται κατά τον χρόνο λήψης
της απόφασης του άρθρου 14 και περιλαµβάνεται στο σχέδιο
της συγχώνευσης.
Άρθρο 26
Γραπτή έκθεση και ενηµέρωση για τη συγχώνευση
1. Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στην παράγραφο
1 του άρθρου 11, µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο
που αρχίζει δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήψη της
απόφασης του άρθρου 27 και λήγει µε τη λήψη της.
2. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους για τη
συγχώνευση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9, ούτε
ενηµέρωση των εταίρων σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου
άρθρου, εφόσον το σύνολο των εταίρων της προσωπικής εταιρείας που µετέχει στη συγχώνευση είναι συγχρόνως και διαχειριστές της.
Άρθρο 27
Απόφαση των εταίρων
1. Η απόφαση των εταίρων προσωπικής εταιρείας µε την οποία
εγκρίνεται η συµµετοχή της σε συγχώνευση, λαµβάνεται µε οµοφωνία. Η εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπει τη λήψη της
απόφασης µε πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του
όλου αριθµού των εταίρων.
2. Ο εταίρος απορροφώµενης ή απορροφώσας προσωπικής
εταιρείας που ευθύνεται προσωπικά για τα χρέη της, µπορεί να
παράσχει τη συγκατάθεσή του µε τον όρο ότι λαµβάνει τη θέση
ετερόρρυθµου εταίρου στην απορροφώσα εταιρεία.
3. Ο εταίρος που διαφώνησε µε την απόφαση του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 έχει δικαίωµα εξόδου από την απορροφώµενη ή την απορροφώσα προσωπική εταιρεία. Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο εταίρος, για τον οποίο δεν έγινε δεκτός ο όρος
της παραγράφου 2. Το δικαίωµα εξόδου της παρούσας δεν µπορεί να περιοριστεί από την εταιρική σύµβαση.
Άρθρο 28
Εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης
από εµπειρογνώµονες
1. Η εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης από εµπειρογνώµονες είναι υποχρεωτική για την προσωπική εταιρεία που
µετέχει στη συγχώνευση, µόνον ύστερα από αίτηµα ενός (1) τουλάχιστον από τους εταίρους της. Το σχετικό αίτηµα υποβάλλεται
πέντε (5) το αργότερο ηµέρες πριν από την παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 26. Στην περίπτωση
αυτή, η απόφαση του άρθρου 27 λαµβάνεται µετά την κοινοποίηση της έκθεσης που συντάσσουν οι εµπειρογνώµονες στους
εταίρους.
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, τα έξοδα για την εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης βαρύνουν την εταιρεία.

Άρθρο 29
Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων
απορροφώµενης εταιρείας
1. Σε περίπτωση απορρόφησης προσωπικής εταιρείας από
εταιρεία της οποίας οι µέτοχοι ή οι εταίροι δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της, οι αξιώσεις κατά των εταίρων της απορροφώµενης εταιρείας που ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη
της, παραγράφονται ύστερα από πέντε (5) έτη από τη συντέλεση
της συγχώνευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
18, εκτός αν η αξίωση κατά της απορροφώµενης εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή.
2. Η ευθύνη της παραγράφου 1 δεν υφίσταται έναντι δανειστή
της απορροφώµενης εταιρείας, εφόσον αυτός συγκατατέθηκε
εγγράφως στη συγχώνευση.
3. Στην προθεσµία της παραγράφου 1 εφαρµόζονται οι γενικές
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστολή και τη διακοπή
της παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί ληξιπρόθεσµη µετά τη
συντέλεση της συγχώνευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 18, η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σηµείο κατά το
οποίο η αξίωση καθίσταται ληξιπρόθεσµη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 30
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Τα άρθρα 31 έως 38 εφαρµόζονται, όταν στη συγχώνευση
µετέχει Ανώνυµη Εταιρεία.
2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα στη µετέχουσα στη συγχώνευση Ανώνυµη Εταιρεία εφαρµόζονται οι
διατάξεις του ν. 4548/2018.
Άρθρο 31
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση
από τους µετόχους
Το δικαίωµα των µετόχων που προβλέπεται στο άρθρο 11,
µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει έναν
(1) τουλάχιστον µήνα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που καλείται να αποφασίσει για τη συγχώνευση και λήγει
µε το τέλος της συνέλευσης αυτής.
Άρθρο 32
Ιδιαίτερες κατηγορίες µετόχων
Εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη συγχώνευση τελεί υπό την
έγκρισή της ή την έγκριση των κατ` ιδίαν κατηγοριών µετόχων,
τα δικαιώµατα των οποίων θίγονται από τη συγχώνευση. Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση της ιδιαίτερης συνέλευσης των µετόχων της κατηγορίας που θίγεται, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία, αντίστοιχα,
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4548/2018.
Άρθρο 33
Οµολογιούχοι δανειστές
Εφόσον υπάρχουν οµολογιούχοι δανειστές, εφαρµόζεται σ’
αυτούς το άρθρο 13, εκτός αν εγκρίνουν τη συγχώνευση είτε
ατοµικά είτε, αν είναι οργανωµένοι σε οµάδα, µε απόφαση που
λαµβάνεται από τη συνέλευση των οµολογιούχων της κάθε οµάδας.
Άρθρο 34
Λοιποί τίτλοι
Στους κατόχους άλλων τίτλων, εκτός µετοχών, από τους οποί-
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ους απορρέουν ειδικά δικαιώµατα, παρέχονται από την απορροφώσα εταιρεία δικαιώµατα ισοδύναµα τουλάχιστον µε εκείνα που
είχαν στην απορροφώµενη εταιρεία, εκτός αν κάθε κάτοχος
άλλων τίτλων συγκατατίθεται στην τροποποίηση των δικαιωµάτων του.
Άρθρο 35
Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυµη Εταιρεία που
κατέχει το 100% των µετοχών ή µεριδίων της
1. Η πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες κεφαλαιουχικές
εταιρείες µεταβιβάζουν, ύστερα από λύση τους, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεών τους σε Ανώνυµη Εταιρεία που κατέχει το
σύνολο των εταιρικών µεριδίων ή των µετοχών τους ή άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα ψήφου στη συνέλευση ή στη συνέλευση των εταίρων, είτε αυτοτελώς είτε δια µέσου προσώπων
που ενεργούν στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό της, εφαρµόζονται τα άρθρα 7 έως και 21, µε εξαίρεση τις διατάξεις των
περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του
άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β’ της παραγράφου
2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19.
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, δεν απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης ή της συνέλευσης των εταίρων
των εταιρειών που µετέχουν στη συγχώνευση εφόσον:
α. η δηµοσιότητα του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 πραγµατοποιείται, από καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση, έναν (1) τουλάχιστον µήνα
πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18 και
β. οι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας έχουν το δικαίωµα,
έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18, να λαµβάνουν γνώση στην έδρα της απορροφώµενης ή των απορροφώµενων εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται, εφόσον ένας ή περισσότεροι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει
καταβληθεί, ζητήσουν, µέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης, τη
σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείµενο ηµερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της
συγχώνευσης σύµφωνα µε το άρθρο 14.
4. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος της παραγράφου 3 εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 141
του ν. 4548/2018.
Άρθρο 36
Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυµη Εταιρεία
που κατέχει το 90% ή περισσότερο των µετοχών
ή µεριδίων της
1. Σε περίπτωση συγχώνευσης µίας ή περισσότερων κεφαλαιουχικών εταιρειών µε απορρόφησή τους από άλλη Ανώνυµη
Εταιρεία, στην οποία ανήκει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο, αλλά όχι το σύνολο, των εταιρικών µεριδίων, ή των
µετοχών ή άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα ψήφου στη γενική συνέλευση ή στη συνέλευση των εταίρων των απορροφώµενων εταιρειών, είτε αυτοτελώς είτε διά µέσου προσώπων που
ενεργούν στο δικό τους όνοµα αλλά για λογαριασµό της, δεν
απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης της απορροφώσας
εταιρείας, εφόσον:
α. η δηµοσιότητα του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 πραγµατοποιείται για την απορροφώσα
εταιρεία, έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης ή της συνέλευσης των εταίρων της απορροφώµενης ή των απορροφώµενων εταιρειών για
τη λήψη απόφασης για το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης, και
β. οι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας έχουν το δικαίωµα,
έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης ή της συνέλευσης των εταίρων της
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απορροφώµενης ή των απορροφώµενων εταιρειών, να λάβουν
γνώση των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 στην
έδρα της απορροφώσας εταιρείας.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται εφόσον ένας ή περισσότεροι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει
καταβληθεί, ζητήσουν, µέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης, τη
σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείµενο ηµερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για τη συγχώνευση
από τη γενική συνέλευση των µετόχων.
3. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος της παραγράφου 2 εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 141
του ν. 4548/2018.
Άρθρο 37
Πράξεις που εξοµοιώνονται µε τη συγχώνευση
µε απορρόφηση
1. Για την πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες Ανώνυµες
Εταιρείες (εξαγοραζόµενες) µεταβιβάζουν, ύστερα από λύση
τους, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, σε άλλη Ανώνυµη Εταιρεία (εξαγοράζουσα), το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεών τους, έναντι απόδοσης στους µετόχους των
εξαγοραζόµενων εταιρειών του αντιτίµου των δικαιωµάτων τους
(εξαγορά), εφαρµόζονται ανάλογα τα άρθρα 30 έως 36.
2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, απορροφώµενες
εταιρείες νοούνται οι εταιρείες που παύουν να υφίστανται (εξαγοραζόµενες) και ως απορροφώσα εταιρεία εννοείται η εξαγοράζουσα.
Άρθρο 38
Μη δίκαιο αντάλλαγµα εξαγοράς
1. Η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου
37 δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι το αντίτιµο των δικαιωµάτων των µετόχων των εξαγοραζόµενων εταιρειών έχει ορισθεί
σε αδικαιολόγητα χαµηλό ή υψηλό ποσό.
2. Σε περίπτωση ορισµού του αντιτίµου της παραγράφου 1 σε
αδικαιολόγητα χαµηλό ποσό, κάθε µέτοχος της εξαγοραζόµενης
εταιρείας µπορεί να αξιώσει την καταβολή σ’ αυτόν, από την εξαγοράζουσα εταιρεία, αποζηµίωσης σε µετρητά. Η αποζηµίωση
ορίζεται από το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 5. Η
σχετική αξίωση παραγράφεται έξι δώδεκα (12) µήνες, ύστερα
από την καταχώριση στο µητρώο της εγκριτικής απόφασης της
εξαγοράς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Άρθρο 39
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Τα άρθρα 40 και 41 εφαρµόζονται όταν στη συγχώνευση µετέχει Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης.
2. Eφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα στη µετέχουσα στη συγχώνευση Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955 (Α’ 91).
Άρθρο 40
Περιεχόµενο του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης – Γραπτή
έκθεση και ενηµέρωση
1. Σε περίπτωση απορροφώσας Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης, το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης αναφέρει, εκτός από
τα στοιχεία του άρθρου 7, τη µερίδα συµµετοχής καθώς, και τα
εταιρικά µερίδια που αποκτά κάθε µέτοχος ή εταίρος της απορροφώµενης εταιρείας στην απορροφώσα. Εφόσον η απορροφώµενη εταιρεία είναι ανώνυµη ή ετερόρρυθµη κατά µετοχές, η
ονοµαστική αξία της εταιρικής συµµετοχής δεν χρειάζεται να
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συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία της µετοχής.
2. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους για τη
συγχώνευση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9, ούτε
ενηµέρωση των εταίρων σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου
άρθρου, εφόσον το σύνολο των εταίρων της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης που µετέχει στη συγχώνευση είναι συγχρόνως
και διαχειριστές της.
Άρθρο 41
Έγκριση της συγχώνευσης από τη συνέλευση
των εταίρων
1.Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαµβάνεται σύµφωνα µε την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3190/
1955.
2. Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρθρο 11,
µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει το
αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συνέλευση των εταίρων
που καλείται να αποφασίσει για τη συγχώνευση και λήγει µε το
τέλος της συνέλευσης αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 42
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Τα άρθρα 43 έως 45 εφαρµόζονται όταν στη συγχώνευση
µετέχει ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.
2. Eφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα στη µετέχουσα στη συγχώνευση ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 43 επ. του ν. 4072/2012.
Άρθρο 43
Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης – Γραπτή έκθεση
και ενηµέρωση
1. Εφόσον στη συγχώνευση µετέχει ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία, το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης περιλαµβάνει εκτός
από τα στοιχεία του άρθρου 7 και αιτιολόγηση της σχέσης ανταλλαγής, ώστε να είναι δίκαιη και εύλογη. Η σχέση ανταλλαγής
αφορά το σύνολο των εισφορών των εταίρων των συγχωνευόµενων ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών είτε πρόκειται για κεφαλαιακές είτε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.
2. Εφόσον η απορροφώσα είναι ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, τα εταιρικά µερίδια που προκύπτουν από τη συγχώνευση
αντιστοιχούν στο είδος της εισφοράς, το οποίο εκπροσωπούσαν
τα παλαιά εταιρικά µερίδια της απορροφώµενης ή των απορροφώµενων ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών.
3. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους για τη
συγχώνευση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9, ούτε
ενηµέρωση των εταίρων σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου
άρθρου, εφόσον το σύνολο των εταίρων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας που µετέχει στη συγχώνευση είναι συγχρόνως
και διαχειριστές της.
Άρθρο 44
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση
από τους εταίρους
Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρθρο 11 µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συνέλευση των εταίρων
που καλείται να αποφασίσει για τη συγχώνευση και λήγει µε το
τέλος της συνέλευσης αυτής.
Άρθρο 45
Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων
µε εγγυητικές εισφορές

1. Εφόσον σε απορροφώµενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
υπάρχουν µερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές και
οι εταίροι που κατέχουν τα µερίδια αυτά δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της απορροφώσας εταιρείας, οι αξιώσεις κατά
των εταίρων αυτών για τα χρέη της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρείας παραγράφονται ύστερα από τρία (3) έτη από τη συντέλεση της συγχώνευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18, εκτός αν η αξίωση κατά της εταιρείας υπόκειται σε
βραχύτερη παραγραφή.
2. Η ευθύνη της παραγράφου 1 δεν υφίσταται έναντι δανειστή
της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, εφόσον αυτός συγκατατέθηκε εγγράφως στη συγχώνευση.
3. Στην προθεσµία της παραγράφου 1 εφαρµόζονται οι γενικές
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστολή και τη διακοπή
της παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί ληξιπρόθεσµη µετά τη
συντέλεση της συγχώνευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 18, η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σηµείο, κατά
το οποίο η αξίωση καθίσταται ληξιπρόθεσµη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE)
Αρθρο 46
Για τη συγχώνευση µε συµµετοχή ευρωπαϊκής εταιρείας (SE)
εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 30 έως 38 του παρόντος σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κανονισµού 2157/2001 και τις
διατάξεις του ν. 3412/2005 (Α’276).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 47
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Τα άρθρα 48 έως 52 εφαρµόζονται όταν στη συγχώνευση
µετέχει αστικός συνεταιρισµός.
2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα στον συνεταιρισµό που συµετέχει στη συγχώνευση εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α’196).
Άρθρο 48
Περιεχόµενο του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης
Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης του άρθρου 7 αναφέρει και
την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής λαµβάνοντας υπόψη την
υποχρεωτική και τις προαιρετικές συνεταιριστικές µερίδες,
καθώς και το ύψος της ευθύνης των µελών του απορροφώντος
συνεταιρισµού για τις υποχρεώσεις του.
Άρθρο 49
Έγκριση της συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση
1. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης του συνεταιρισµού για
τη συγχώνευση, σύµφωνα µε το άρθρο 14, λαµβάνεται µε την
απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται αντίστοιχα στην
παράγραφο 4 και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5
του ν. 1667/1986.
2. Το δικαίωµα των συνεταίρων που προβλέπεται στο άρθρο
11, µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει
το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση που
καλείται να αποφασίσει για τη συγχώνευση και λήγει µε το τέλος
της συνέλευσης αυτής.
Άρθρο 50
Δικαίωµα εξόδου
1. Ο συνεταίρος που διαφώνησε µε την απόφαση του άρθρου
14 έχει δικαίωµα εξόδου από τον συνεταιρισµό. Το δικαίωµα εξό-
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δου του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να περιοριστεί από
το καταστατικό και ιδίως δεν υπόκειται σε όρο του καταστατικού
για ελάχιστη υποχρεωτική παραµονή στον συνεταιρισµό. Περιορισµός της αξίωσης του συνεταίρου για απόδοση της αξίας της
µερίδας του από ειδικές διατάξεις του νόµου δεν θίγεται.
2. Μέτοχος ή εταίρος της απορροφώµενης από συνεταιρισµό
εταιρείας άλλης µορφής, ο οποίος δεν ευθύνεται προσωπικά για
τα χρέη της και διαφώνησε µε την απόφαση του άρθρου 14, έχει
δικαίωµα να ζητήσει την εξαγορά των µετοχών του ή την έξοδό
του από την απορροφώµενη εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις
που διέπουν την οικεία εταιρική µορφή, εφαρµοζόµενες αναλογικά. Ο ίδιος µέτοχος ή εταίρος δικαιούται επίσης να µεταβιβάσει
τις µετοχές ή τα µερίδιά του σε τρίτους κατά παρέκκλιση καταστατικών όρων που εισάγουν απαγορεύσεις ή δεσµεύσεις αναφορικά µε τη δυνατότητα µεταβίβασης.
Άρθρο 51
Αποτελέσµατα της συγχώνευσης
Η συγχώνευση µε συµµετοχή συνεταιρισµού συντελείται µε
µόνη την καταχώριση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 18. Οι λοιπές διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 δεν θίγονται.
Άρθρο 52
Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων
1. Σε περίπτωση απορρόφησης συνεταιρισµού από εταιρεία,
της οποίας οι µέτοχοι ή οι εταίροι δεν ευθύνονται προσωπικά για
τα χρέη της, οι αξιώσεις κατά των συνεταίρων για τα χρέη του
συνεταιρισµού παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τη
συντέλεση της συγχώνευσης σύµφωνα µε το άρθρο 51, εκτός
αν η αξίωση κατά του συνεταιρισµού υπόκειται σε βραχύτερη
παραγραφή.
2. Η ευθύνη της παραγράφου 1 δεν υφίσταται έναντι δανειστή
του απορροφώµενου συνεταιρισµού, εφόσον αυτός συγκατατέθηκε εγγράφως στη συγχώνευση.
3. Στην προθεσµία της παραγράφου 2 εφαρµόζονται οι γενικές
διατάξεις για την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής. Αν
η αξίωση καταστεί ληξιπρόθεσµη µετά τη συντέλεση της συγχώνευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18, η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σηµείο, κατά το οποίο η αξίωση
καθίσταται ληξιπρόθεσµη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)
Άρθρο 53
Για τη συγχώνευση µε τη συµµετοχή ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕτ) εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 47
έως 52 του παρόντος σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1435/2003 και του Μέρους Δ’ του ν. 4099/2012 (Α’
250).
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΣΠΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54
Διάσπαση
1. Η διάσπαση διακρίνεται σε κοινή διάσπαση, µερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου.
2. Όπου οι διατάξεις του παρόντος παραπέµπουν στα άρθρα
6 έως και 22, εταιρείες που συγχωνεύονται ή εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση νοούνται οι µετέχουσες στη διάσπαση
εταιρείες, απορροφώσα εταιρεία νοείται καθεµία από τις επωφε-
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λούµενες από τη διάσπαση εταιρείες, απορροφώµενη εταιρεία
νοείται η διασπώµενη εταιρεία, συγχώνευση νοείται η διάσπαση
και σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης νοείται το σχέδιο σύµβασης
διάσπασης ή, κατά περίπτωση, το σχέδιο διάσπασης.
3. Κλάδος δραστηριότητας είναι το σύνολο των στοιχείων
τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, τα οποία συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνοµη εκµετάλλευση, δηλαδή, σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναµα.
Άρθρο 55
Κοινή διάσπαση
1. Η κοινή διάσπαση πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση,
είτε µε σύσταση νέων εταιρειών, είτε µε απορρόφηση και µε σύσταση µίας ή περισσότερων νέων εταιρειών.
2. Κοινή διάσπαση µε απορρόφηση είναι η πράξη µε την οποία
µία εταιρεία (διασπώµενη), ύστερα από λύση της, χωρίς να τεθεί
σε εκκαθάριση, µεταβιβάζει σε άλλες υφιστάµενες εταιρείες
(επωφελούµενες) το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεών της έναντι απόδοσης στους µετόχους ή στους
εταίρους της, εταιρικών συµµετοχών των επωφελούµενων εταιρειών και ενδεχοµένως χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10 %) της ονοµαστικής αξίας των
εταιρικών συµµετοχών που αποδίδονται στους µετόχους ή στους
εταίρους της διασπώµενης εταιρείας ή, σε περίπτωση έλλειψης
ονοµαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.
3. Κοινή διάσπαση µε σύσταση νέων εταιρειών είναι η πράξη
µε την οποία µία εταιρεία (διασπώµενη), η οποία ύστερα από
λύση της, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, µεταβιβάζει σε άλλες
εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούµενες), το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της
έναντι απόδοσης στους µετόχους ή στους εταίρους της, εταιρικών συµµετοχών των επωφελούµενων εταιρειών και ενδεχοµένως χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις
εκατό (10%) της ονοµαστικής αξίας των εταιρικών συµµετοχών
που αποδίδονται στους µετόχους ή στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας ή, σε περίπτωση έλλειψης ονοµαστικής αξίας,
της λογιστικής τους αξίας.
4. Κοινή διάσπαση µε απορρόφηση και µε σύσταση µίας ή περισσότερων νέων εταιρειών είναι η πράξη µε την οποία µία εταιρεία (διασπώµενη), η οποία ύστερα από λύση της, χωρίς να τεθεί
σε εκκαθάριση, µεταβιβάζει εν µέρει σε µία ή περισσότερες υφιστάµενες εταιρείες (επωφελούµενες µε απορρόφηση) και εν
µέρει σε µία ή περισσότερες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούµενες µε σύσταση), το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της έναντι απόδοσης στους
µετόχους ή στους εταίρους της, εταιρικών συµµετοχών των επωφελούµενων εταιρειών και ενδεχοµένως χρηµατικού ποσού, το
οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονοµαστικής
αξίας των εταιρικών συµµετοχών που αποδίδονται στους µετόχους ή στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας ή, σε περίπτωση έλλειψης ονοµαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.
Άρθρο 56
Μερική διάσπαση
1. Η µερική διάσπαση πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση
είτε µε σύσταση µίας ή περισσότερων νέων εταιρειών είτε µε
απορρόφηση και µε σύσταση µίας ή περισσότερων νέων εταιρειών.
2. Μερική διάσπαση µε απορρόφηση είναι η πράξη µε την
οποία µία εταιρεία (διασπώµενη) χωρίς να λυθεί, µεταβιβάζει σε
µία ή περισσότερες υφιστάµενες εταιρείες (επωφελούµενες),
τον καθοριζόµενο ή τους καθοριζόµενους στο σχέδιο σύµβασης
µερικής διάσπασης κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, µε τη διάθεση στους µετόχους ή στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας εταιρικών συµµετοχών της επωφελούµενης ή των επωφελούµενων εταιρειών και ενδεχοµένως χρηµατικού ποσού, το
οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονοµαστικής
αξίας των εταιρικών συµµετοχών που αποδίδονται στους µετόχους ή στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας ή, σε περί-
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πτωση έλλειψης ονοµαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.
3. Μερική διάσπαση µε σύσταση νέας εταιρείας ή νέων εταιρειών είναι η πράξη, µε την οποία µία εταιρεία (διασπώµενη),
χωρίς να λυθεί, µεταβιβάζει σε µία ή περισσότερες εταιρείες που
συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούµενες) τον καθοριζόµενο ή
τους καθοριζόµενους στο σχέδιο διάσπασης κλάδο ή κλάδους
δραστηριότητας, µε τη διάθεση στους µετόχους ή στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας εταιρικών συµµετοχών της
επωφελούµενης ή των επωφελούµενων εταιρειών και ενδεχοµένως χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις
εκατό (10%) της ονοµαστικής αξίας των εταιρικών συµµετοχών
που αποδίδονται στους µετόχους ή στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας ή, σε περίπτωση έλλειψης ονοµαστικής αξίας,
της λογιστικής τους αξίας.
4. Μερική διάσπαση µε απορρόφηση και µε σύσταση νέας
εταιρείας ή νέων εταιρειών είναι η πράξη, µε την οποία µία εταιρεία (διασπώµενη) χωρίς να λυθεί, µεταβιβάζει, εν µέρει σε µία
ή περισσότερες υφιστάµενες εταιρείες (επωφελούµενες µε
απορρόφηση) και εν µέρει σε µία ή περισσότερες εταιρείες που
συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούµενες µε σύσταση) τον καθοριζόµενο ή τους καθοριζόµενους στο σχέδιο σύµβασης διάσπασης κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, µε τη διάθεση στους
µετόχους ή εταίρους της διασπώµενης εταιρείας, εταιρικών συµµετοχών των επωφελούµενων εταιρειών και ενδεχοµένως ποσού
σε µετρητά, το οποίο δεν υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής
αξίας των εταιρικών συµµετοχών που αποδίδονται στους µετόχους ή στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας ή, σε περίπτωση έλλειψης ονοµαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.
5. Σε περίπτωση µερικής διάσπασης, η διασπώµενη εταιρεία
οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας που
διέπουν τα στοιχεία της καθαρής θέσης της. Εφόσον, ως αποτέλεσµα της µεταβίβασης ενός ή περισσότερων κλάδων της διασπώµενης εταιρείας, η καθαρή της θέση δεν απεικονίζεται πλέον
σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις ή, κατά περίπτωση, γίνεται
κατώτερη από το όριο του νόµου, η απόφαση της συνέλευσης ή
των εταίρων της διασπώµενης εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο
66 περιλαµβάνει και τα απαιτούµενα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων τροποποιήσεων του καταστατικού της, για
την πραγµατοποίηση της µερικής διάσπασης. Στα µέτρα αυτά
µπορεί να περιλαµβάνεται και η µείωση του κεφαλαίου της διασπώµενης εταιρείας, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
που διέπουν την οικεία εταιρική µορφή και µε την επιφύλαξη της
εφαρµογής του άρθρου 65.
Άρθρο 57
Απόσχιση κλάδου
1. Η απόσχιση κλάδου πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση,
είτε µε σύσταση µίας ή περισσότερων νέων εταιρειών, είτε µε
απορρόφηση και µε σύσταση µίας ή περισσότερων νέων εταιρειών.
2. Απόσχιση κλάδου µε απορρόφηση είναι η πράξη, µε την
οποία µία εταιρεία (διασπώµενη) χωρίς να λυθεί, µεταβιβάζει σε
µία ή περισσότερες υφιστάµενες εταιρείες (επωφελούµενες) τον
καθοριζόµενο ή τους καθοριζόµενους στο σχέδιο σύµβασης διάσπασης κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, µε τη διάθεση σ’
αυτήν εταιρικών συµµετοχών της επωφελούµενης ή των επωφελούµενων εταιρειών και ενδεχοµένως χρηµατικού ποσού, το
οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονοµαστικής
αξίας των εταιρικών συµµετοχών που αποδίδονται στη διασπώµενη εταιρεία ή, σε περίπτωση έλλειψης ονοµαστικής αξίας, της
λογιστικής τους αξίας.
3. Απόσχιση κλάδου µε σύσταση νέας εταιρείας ή νέων εταιρειών είναι η πράξη, µε την οποία µία εταιρεία (διασπώµενη)
χωρίς να λυθεί, µεταβιβάζει, σε µία ή περισσότερες εταιρείες
που συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούµενες) τον καθοριζόµενο ή τους καθοριζόµενους στο σχέδιο διάσπασης κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, µε τη διάθεση σε αυτήν εταιρικών συµµετοχών της επωφελούµενης ή των επωφελούµενων εταιρειών
και ενδεχοµένως χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει το
δέκα τοις εκατό (10%) της ονοµαστικής αξίας των εταιρικών συµ-

µετοχών που αποδίδονται στη διασπώµενη εταιρεία ή, σε περίπτωση έλλειψης ονοµαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.
4. Απόσχιση κλάδου µε απορρόφηση και µε σύσταση νέας
εταιρείας ή νέων εταιρειών είναι η πράξη, µε την οποία µία εταιρεία (διασπώµενη) χωρίς να λυθεί, µεταβιβάζει εν µέρει σε µία ή
περισσότερες υφιστάµενες εταιρείες (επωφελούµενες µε απορρόφηση) και εν µέρει σε µία ή περισσότερες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούµενες µε σύσταση) τον καθοριζόµενο ή τους καθοριζόµενους στο σχέδιο σύµβασης διάσπασης κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, µε τη διάθεση σε αυτήν
εταιρικών συµµετοχών των επωφελούµενων εταιρειών και ενδεχοµένως χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα
τοις εκατό (10%) της ονοµαστικής αξίας των εταιρικών συµµετοχών που αποδίδονται στη διασπώµενη εταιρεία ή, σε περίπτωση
έλλειψης ονοµαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Άρθρο 58
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ εφαρµόζονται στις πράξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 55, της παραγράφου 2 του άρθρου
56 και της παραγράφου 2 του άρθρου 57.
Άρθρο 59
Σχέδιο σύµβασης διάσπασης
1. Τα διοικητικά συµβούλια ή οι διαχειριστές των εταιρειών που
µετέχουν στη διάσπαση συντάσσουν σχέδιο σύµβασης διάσπασης.
2. Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης αναφέρει τουλάχιστον:
α. τη νοµική µορφή, την επωνυµία, την έδρα, και τον αριθµό
Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών που µετέχουν στη διάσπαση,
β. την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συµµετοχών και το ποσό σε µετρητά που προβλέπεται στα άρθρα 55
και 56 και στην περίπτωση της απόσχισης κλάδου τις εταιρικές
συµµετοχές στην επωφελούµενη εταιρεία και το τυχόν ποσό σε
µετρητά που προβλέπεται στο άρθρο 57,
γ. εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον τρόπο διάθεσης των εταιρικών συµµετοχών στις επωφελούµενες εταιρείες,
δ. την ηµεροµηνία από την οποία οι εταιρικές συµµετοχές που
αποκτούν οι µέτοχοι ή οι εταίροι της διασπώµενης εταιρείας ή,
κατά περίπτωση, η ίδια η διασπώµενη εταιρεία παρέχουν δικαίωµα στα κέρδη καθεµίας από τις επωφελούµενες εταιρείες,
καθώς και ειδικές συνθήκες σχετικά µε αυτό το δικαίωµα,
ε. την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις της διασπώµενης,
και στην περίπτωση της µερικής διάσπασης και της απόσχισης
κλάδου, οι πράξεις που αφορούν τον κλάδο θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασµό καθεµιάς
από τις επωφελούµενες εταιρείες,
στ. στις περιπτώσεις της κοινής και της µερικής διάσπασης,
τα δικαιώµατα που παρέχονται από καθεµία από τις επωφελούµενες εταιρείες στους µετόχους ή στους εταίρους που έχουν ειδικά δικαιώµατα, καθώς και στους δικαιούχους άλλων
δικαιωµάτων, ή τα µέτρα που προτείνονται γι' αυτούς,
ζ. τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα που παρέχονται στους εµπειρογνώµονες σύµφωνα µε το άρθρο 62 και στα µέλη των διοικητικών
συµβουλίων ή στους διαχειριστές ή στους εσωτερικούς ελεγκτές
των συµµετεχουσών στη διάσπαση εταιρειών που µετέχουν στη
διάσπαση,
η. την ακριβή καταγραφή και κατανοµή των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων της διασπώµενης εταιρείας που
µεταβιβάζονται σε καθεµία από τις επωφελούµενες εταιρείες,
θ. στην κοινή διάσπαση και στη µερική διάσπαση, την κατανοµή στους µετόχους ή στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας των εταιρικών συµµετοχών των επωφελούµενων εταιρειών,
καθώς και το κριτήριο στο οποίο βασίζεται αυτή η κατανοµή.
3. Εφόσον αναφορικά µε στοιχεία του ενεργητικού ή και του
παθητικού της διασπώµενης εταιρείας δεν προβλέπεται, µε βάση
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το σχέδιο σύµβασης διάσπασης, η µεταβίβασή τους σε κάποια
από τις επωφελούµενες εταιρείες και η ερµηνεία του σχεδίου
της σύµβασης διάσπασης δεν καθιστά δυνατό τον καθορισµό
του τρόπου κατανοµής τους, τότε στο βαθµό που πρόκειται για
στοιχεία:
α. του ενεργητικού, τα στοιχεία αυτά ή η αξία τους κατανέµονται µεταξύ των επωφελούµενων εταιρειών, ανάλογα µε την καθαρή θέση της εισφερόµενης περιουσίας σε καθεµία από τις
εταιρείες αυτές, σύµφωνα µε το σχέδιο σύµβασης διάσπασης,
β. του παθητικού καθεµία από τις επωφελούµενες εταιρείες
ευθύνεται εις ολόκληρον µέχρι του ύψους της καθαρής θέσης
της εισφερόµενης σε αυτήν περιουσίας.
Άρθρο 60
Δηµοσίευση του σχεδίου σύµβασης διάσπασης
1. Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.
για καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση και
δηµοσιεύεται στον διαδικτυακό του τόπο σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ν. 3419/2005 και, κατά περίπτωση, στην ιστοσελίδα
των εταιρειών που µετέχουν στη διάσπαση, έναν (1) τουλάχιστον
µήνα πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της συνέλευσης για
τη λήψη απόφασης για το σχέδιο σύµβασης διάσπασης ή πριν
από την ηµεροµηνία απόφασης των εταίρων επ’ αυτού.
2. Καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση
απαλλάσσεται από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εφόσον,
για συνεχή περίοδο που αρχίζει έναν (1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της συνέλευσης για τη λήψη απόφασης
για το σχέδιο σύµβασης διάσπασης ή, κατά περίπτωση, για συνεχή περίοδο που αρχίζει έναν (1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία
της απόφασης των εταίρων για το σχέδιο σύµβασης διάσπασης,
διατηρεί αναρτηµένο το σχέδιο σύµβασης διάσπασης στην ιστοσελίδα της χωρίς επιβάρυνση για το κοινό.
3. Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης διατηρείται δηµοσιευµένο
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., και, κατά περίπτωση, στην
ιστοσελίδα των επωφελούµενων εταιρειών, για χρονικό διάστηµα
ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία λήψης απόφασης επ' αυτού,
από τη συνέλευση ή τους εταίρους των εταιρειών που µετέχουν
στη διάσπαση.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να καθορίζονται οι συνέπειες προσωρινής διακοπής πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 3, εφόσον
η διακοπή αυτή προκαλείται από τεχνικούς ή άλλους λόγους.
Άρθρο 61
Λεπτοµερής γραπτή έκθεση και ενηµέρωση
για τη διάσπαση
1. Το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές καθεµίας από τις
εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση, συντάσσουν λεπτοµερή
έκθεση, στην οποία επεξηγούν και δικαιολογούν, από νοµική και
οικονοµική άποψη, το σχέδιο σύµβασης διάσπασης και ειδικότερα, στις περιπτώσεις της κοινής και της µερικής διάσπασης,
τη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συµµετοχών στη διασπώµενη εταιρεία προς τις εταιρικές συµµετοχές στις επωφελούµενες εταιρείες που αποδίδονται στους µετόχους ή στους εταίρους
της διασπώµενης εταιρείας και στην περίπτωση της απόσχισης
κλάδου, τον αριθµό των εταιρικών συµµετοχών στην επωφελούµενη ή στις επωφελούµενες εταιρείες που αποδίδονται στη διασπώµενη εταιρεία. Στην έκθεση του διοικητικού συµβουλίου ή
των διαχειριστών καθεµίας από τις εταιρείες στην κοινή και στη
µερική διάσπαση επεξηγείται και αιτιολογείται το κριτήριο κατανοµής, στους µετόχους ή στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας, των εταιρικών συµµετοχών των επωφελούµενων εταιρειών. Εφόσον η συµµετέχουσα στη διάσπαση εταιρεία ανήκει
σε όµιλο σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α’ του ν. 4308/2014, το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές παρέχουν πληροφορίες
αναφορικά και µε τις άλλες εταιρείες του οµίλου, η νοµική και οικονοµική θέση των οποίων είναι απαραίτητη για την εξήγηση και
τη δικαιολόγηση του σχεδίου σύµβασης διάσπασης. Η έκθεση
αναφέρει επίσης τις ειδικές δυσχέρειες που τυχόν προέκυψαν
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κατά την αποτίµηση.
2. Η έκθεση της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ, δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του και υποβάλλεται στη συνέλευση ή στους εταίρους καθεµίας από τις εταιρείες που µετέχει
στη διάσπαση.
3. Το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές καθεµίας από τις
εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση υποχρεούνται να ενηµερώνουν τη συνέλευση ή τους εταίρους, συµπεριλαµβανοµένων
και των κατηγοριών µετόχων ή των εταίρων που αποφασίζουν
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 66, καθώς και τα διοικητικά συµβούλια ή τους διαχειριστές των άλλων εταιρειών που
µετέχουν στη διάσπαση, ώστε τα τελευταία να είναι σε θέση να
ενηµερώσουν τις οικείες γενικές συνελεύσεις των εταιρειών
τους, ή τους εταίρους για κάθε σηµαντική µεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους που σηµειώθηκε
ανάµεσα στην ηµεροµηνία κατάρτισης του σχεδίου σύµβασης
διάσπασης και στην ηµεροµηνία λήψης της απόφασης του άρθρου 66.
4. Η έκθεση δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει πληροφορίες και στοιχεία, η δηµοσιοποίηση των οποίων µπορεί να προκαλέσει σηµαντική βλάβη σε µία ή περισσότερες από τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση ή στην περίπτωση του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1, σε άλλη εταιρεία του οµίλου.
Στην περίπτωση αυτή, η έκθεση της οικείας εταιρείας εξηγεί
τους λόγους για τους οποίους οι οικείες πληροφορίες και τα
στοιχεία παραλείπονται.
5. Δεν απαιτείται έκθεση του διοικητικού συµβουλίου ή των
διαχειριστών σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ούτε ενηµέρωση
των συνελεύσεων ή των εταίρων και των άλλων εταιρειών που
µετέχουν στη διάσπαση σύµφωνα µε την παράγραφο 3, εφόσον
όλοι οι µέτοχοι ή οι εταίροι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα ψήφου σε καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση συµφωνούν εγγράφως να µην καταρτιστεί
έκθεση ή να γίνει ενηµέρωση. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να έχει
θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικηγόρο.
Άρθρο 62
Εξέταση του σχεδίου σύµβασης διάσπασης
από εµπειρογνώµονες
Για καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση,
ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες εξετάζουν
το σχέδιο σύµβασης διάσπασης και συντάσσουν γραπτή έκθεση
που απευθύνεται στη συνέλευση ή προς τους εταίρους της. Για
τις κατηγορίες επαγγελµατιών που µπορούν να διοριστούν ως
εµπειρογνώµονες, τα κριτήρια ανεξαρτησίας τους, τον διορισµό
τους ως εµπειρογνωµόνων και τα δικαιώµατά τους, το περιεχόµενο και τη δηµοσιότητα της γραπτής έκθεσής τους, καθώς και
για την εξαίρεση από τις υποχρεώσεις του παρόντος εφαρµόζεται το άρθρο 10.
Άρθρο 63
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση
από τους µετόχους ή τους εταίρους
1. Κάθε µέτοχος ή εταίρος έχει το δικαίωµα να λαµβάνει
γνώση στην έδρα της εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 79, στο άρθρο 84, στο
άρθρο 91 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 99, κατά περίπτωση, των εξής τουλάχιστον εγγράφων:
α. του σχεδίου σύµβασης διάσπασης,
β. των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου ή των
διαχειριστών καθεµίας από τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση, των τριών (3) τελευταίων ετών,
γ. λογιστικής κατάστασης που έχει συνταχθεί σε ηµεροµηνία
που δεν είναι προγενέστερη από την πρώτη ηµέρα του τρίτου
µήνα πριν από την ηµεροµηνία του σχεδίου σύµβασης διάσπασης, αν οι τελευταίες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
αναφέρονται σε χρήση που έχει λήξει έξι (6) τουλάχιστον µήνες
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πριν από την ηµεροµηνία του σχεδίου σύµβασης διάσπασης. Η
λογιστική κατάσταση περιλαµβάνει τουλάχιστον ισολογισµό, κατάσταση αποτελεσµάτων και περίληψη των λογιστικών µεθόδων
που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξή τους,
δ. των προβλεπόµενων στο άρθρο 61 εκθέσεων των διοικητικών συµβουλίων ή των διαχειριστών καθεµίας από τις εταιρείες
που µετέχουν στη διάσπαση,
ε. της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 62.
2. Δεν απαιτείται λογιστική κατάσταση σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 εφόσον:
α. η εταιρεία δηµοσιεύει εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν τις υποχρεώσεις διαρκούς
και περιοδικής πληροφόρησης των εκδοτών κινητών αξιών, οι
οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά ή σε Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ) και
την καθιστά διαθέσιµη στους µετόχους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα, ή
β. όλοι οι µέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν
δικαίωµα ψήφου σε καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη
διάσπαση ή οι εταίροι αυτών έχουν συµφωνήσει εγγράφως ότι
δεν απαιτείται η σύνταξη λογιστικής κατάστασης. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από
δικηγόρο.
3. Η λογιστική κατάσταση που προβλέπεται στην περίπτωση
γ’ της παραγράφου 1 συντάσσεται σύµφωνα µε τις ίδιες µεθόδους και την ίδια διάταξη και εµφάνιση όπως οι τελευταίες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Για την κατάρτιση της λογιστικής αυτής κατάστασης ισχύουν
και τα εξής:
α. δεν είναι απαραίτητο να γίνει νέα φυσική απογραφή των
αποθεµάτων,
β. οι επιµετρήσεις που εµφανίζονται στον τελευταίο ετήσιο
ισολογισµό πρέπει να προσαρµόζονται προς τις λογιστικές εγγραφές της ενδιάµεσης περιόδου, χωρίς να απαιτούνται νέες
επιµετρήσεις. Σε κάθε περίπτωση στη λογιστική κατάσταση αναγνωρίζονται:
(αα) οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις της ενδιάµεσης περιόδου,
(ββ) οι σηµαντικές αλλαγές πραγµατικής αξίας που δεν εµφανίζονται στα λογιστικά βιβλία.
4. Κάθε µέτοχος ή εταίρος µπορεί να λάβει πλήρες αντίγραφο
ή, αν το επιθυµεί, απόσπασµα των εγγράφων που προβλέπονται
στην παράγραφο 1, ατελώς και µε απλή αίτηση προς την εταιρεία. Εφόσον ένας µέτοχος ή εταίρος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση, από την εταιρεία, των ηλεκτρονικών µέσων για τη διαβίβαση των πληροφοριών, τα εν λόγω αντίγραφα
ή αποσπάσµατα µπορεί να παρασχεθούν στον συγκεκριµένο µέτοχο ή εταίρο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
5. Καθεµία από τις συµµετέχουσες στη διάσπαση εταιρείες
απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταστήσει τα έγγραφα
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαθέσιµα στην έδρα της
εφόσον αυτή, για συνεχή χρονική περίοδο που είναι ίδια µε
εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα καταστήσει διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της.
Η παράγραφος 4 δεν εφαρµόζεται εφόσον η ιστοσελίδα παρέχει στους µετόχους ή στους εταίρους τη δυνατότητα, καθόλη
τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο προηγούµενο
εδάφιο, να µεταφορτώνουν και να εκτυπώνουν τα έγγραφα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στην τελευταία περίπτωση, η
εταιρεία υποχρεούται να θέτει τα έγγραφα στη διάθεση των µετόχων ή εταίρων στην έδρα της.
Οι πληροφορίες διατηρούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας
για περίοδο δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία λήψης απόφασης
για το σχέδιο σύµβασης διάσπασης από τη συνέλευση ή από
τους εταίρους της. Προσωρινή διακοπή της πρόσβασης στην
ιστοσελίδα η οποία προκαλείται από τεχνικούς ή άλλους λόγους
δεν θίγει το κύρος των πράξεων που έχουν αναρτηθεί σε αυτή.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, είναι
δυνατόν η απαλλαγή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 5 να εξαρτάται από όρους και περιορισµούς, που
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είναι απαραίτητοι για να προστατευτεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας και η γνησιότητα των εγγράφων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µπορεί να καθορίζονται οι συνέπειες που έχει η προσωρινή διακοπή
πρόσβασης στην ιστοσελίδα, σύµφωνα µε την παράγραφο 5,
εφόσον η διακοπή αυτή προκαλείται από τεχνικούς ή άλλους λόγους.
Άρθρο 64
Προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων
Η προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων καθεµίας
από εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση ρυθµίζεται σύµφωνα
µε τις οικείες διατάξεις.
Άρθρο 65
Προστασία των πιστωτών των εταιρειών
που µετέχουν στη διάσπαση
1. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 8, οι πιστωτές των εταιρειών που µετέχουν στη διάσπαση, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί
πριν από τον χρόνο αυτόν, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν, οι δε εταιρείες έχουν υποχρέωση να τους παράσχουν κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον
αποδεικνύουν επαρκώς ότι, η οικονοµική κατάσταση των εταιρειών εξαιτίας της διάσπασης, καθιστά απαραίτητη την παροχή
τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν λάβει τέτοιες εγγυήσεις.
2. Οι εγγυήσεις που χορηγούνται στους πιστωτές της διασπώµενης εταιρείας µπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που χορηγούνται στους πιστωτές της επωφελούµενης ή των επωφελούµενων εταιρειών.
3. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρµογή της παραγράφου 1 επιλύεται από το δικαστήριο της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 το οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου πιστωτή. Η αίτηση
ασκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, η οποία αρχίζει από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δηµοσιότητας που
προβλέπεται στο άρθρο 60. Με την απόφασή του το δικαστήριο
µπορεί να λάβει τα κατά την κρίση του επαρκή και πρόσφορα
µέτρα για την εξασφάλιση της απαίτησης του αιτούντος.
4. Εφόσον δεν ικανοποιήθηκε απαίτηση πιστωτή της διασπώµενης εταιρείας που αναλήφθηκε από επωφελούµενη εταιρεία,
ιδίως σε περίπτωση άκαρπης αναγκαστικής εκτέλεσης ή κήρυξης σε πτώχευση, για την απαίτηση αυτή ευθύνονται εις ολόκληρον και οι λοιπές επωφελούµενες εταιρείες, µέχρι του ύψους της
καθαρής θέσης της περιουσίας που εισφέρθηκε από τη διασπώµενη εταιρεία σε καθεµία από τις εταιρείες αυτές, ή, στις περιπτώσεις µερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου και η ίδια η
διασπώµενη εταιρεία. Απαιτήσεις κατά των εις ολόκληρον ευθυνόµενων εταιρειών του προηγούµενου εδαφίου παραγράφονται
µετά την παρέλευση πενταετίας από την συντέλεση της διάσπασης ή της απόσχισης κλάδου σύµφωνα µε το άρθρο 70.
Άρθρο 66
Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεµιάς από
τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση
1. Για τη διάσπαση απαιτείται απόφαση της συνέλευσης ή των
εταίρων καθεµιάς από τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση,
η οποία λαµβάνεται όπως ορίζεται στον νόµο και στο καταστατικό της. Η απόφαση αφορά τουλάχιστον την έγκριση του σχεδίου σύµβασης διάσπασης και, κατά περίπτωση, των τροποποιήσεων του καταστατικού που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της διάσπασης.
2. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες εταιρικών συµµετοχών, η απόφαση για τη διάσπαση υποβάλλεται σε έγκριση
από κάθε κατηγορία µετόχων ή εταίρων, τα δικαιώµατα των
οποίων επηρεάζει η διάσπαση.
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3. Εφόσον οι εταιρικές συµµετοχές των επωφελούµενων εταιρειών δεν κατανέµονται στους µετόχους ή στους εταίρους της
διασπώµενης εταιρείας κατ’ αναλογία προς τα δικαιώµατά τους
σε αυτήν ή στο κεφάλαιο της, οι µειοψηφούντες µέτοχοι ή εταίροι της διασπώµενης εταιρείας µπορούν να απαιτήσουν από
αυτήν να εξαγοράσει τις συµµετοχές τους στην ίδια, έναντι ανταλλάγµατος που αντιστοιχεί στην αξία των συµµετοχών τους.
Σε περίπτωση διαφωνίας, αποφασίζει το δικαστήριο.
Άρθρο 67
Σύµβαση διάσπασης - Τύπος
1. Μετά τη λήψη αποφάσεων για έγκριση της διάσπασης από
τις γενικές συνελεύσεις ή από τους εταίρους των εταιρειών που
µετέχουν σε αυτήν, σύµφωνα µε το άρθρο 65, καταρτίζεται από
τους εκπροσώπους των οικείων εταιρειών σύµβαση διάσπασης,
η οποία υποβάλλεται στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, θεωρηµένου από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικηγόρο.
2. Εφόσον στη διάσπαση µετέχει οποιαδήποτε από τις εταιρικές µορφές των περιπτώσεων α’, β’, η’, θ’ και ι’ της παραγράφου
1 του άρθρου 2, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόµο, η σύµβαση διάσπασης υποβάλλεται στον
τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου.
Άρθρο 68
Διατυπώσεις δηµοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία
που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα
1. Η διάσπαση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας
του ν. 3419/2005, για καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν σε
αυτή.
2. Σε περίπτωση διάσπασης, στην οποία µετέχει µία τουλάχιστον ανώνυµη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία (SE), στη δηµοσιότητα της παραγράφου 1 υποβάλλονται για καθεµία εταιρεία που
µετέχει στη διάσπαση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης ή των
εταίρων, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 66, µαζί µε
τη σχετική σύµβαση διάσπασης, καθώς και την εγκριτική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 69.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, στη δηµοσιότητα της παραγράφου 1 υποβάλλεται για καθεµία εταιρεία που µετέχει στη διάσπαση, η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων τους ή η απόφαση των εταίρων για τη διάσπαση, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 66, µαζί µε τη σχετική σύµβαση διάσπασης.
Άρθρο 69
Προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.
4548/2018, η δηµοσιότητα προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση προηγούµενο έλεγχο της νοµιµότητας όλων των πράξεων και των
διατυπώσεων που επιβάλλει ο παρών στις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση. Ο έλεγχος νοµιµότητας του προηγούµενου
εδαφίου περιορίζεται στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος
νόµου, της εταιρικής νοµοθεσίας που διέπει τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση, του καταστατικού τους και των διατάξεων
του ν. 3419/2005.
2. Εφόσον στη διάσπαση µετέχει ανώνυµη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) ως διασπώµενη ή ως επωφελούµενη, η δηµοσιότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 68
προϋποθέτει προηγούµενη εγκριτική απόφαση του Περιφερειάρχη του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθµού,
στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η επωφελούµενη
ή οι επωφελούµενες εταιρείες. Στην περίπτωση επωφελούµενων
εταιρειών των οποίων η έδρα βρίσκεται στην περιφέρεια διαφορετικών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθµού,
αρµόδιος για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του προηγούµενου εδαφίου είναι ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Η εγκριτική απόφαση των δύο προηγούµενων εδαφίων εκδίδεται
µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας της παραγράφου 1.
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3. Εφόσον στη διάσπαση δεν µετέχει ανώνυµη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία (SE), η δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 68 ενεργείται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
2, του ν. 3419/2005, χωρίς την έκδοση προηγούµενης εγκριτικής
απόφασης. Η υποβολή σε δηµοσιότητα πραγµατοποιείται µετά
την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας της παραγράφου 1,
για τη διενέργεια του οποίου αρµόδια είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.,
στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα της η επωφελούµενη
ή οι επωφελούµενες εταιρείες. Στην περίπτωση επωφελούµενων
εταιρειών που δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα της ίδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ,. αρµόδιος για τον έλεγχο νοµιµότητας σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του παρόντος και την υποβολή σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 68 είναι ο
Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση εγκριτικής απόφασης.
4. Εφόσον στη διάσπαση µετέχει, ως διασπώµενη ή ως επωφελούµενη, έστω µία από τις εταιρείες που αναφέρονται στην
παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 η εγκριτική απόφαση της
παραγράφου 3 εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Άρθρο 70
Αποτελέσµατα της διάσπασης
1. Η διάσπαση συντελείται µε µόνη την καταχώριση σύµφωνα
µε την υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, της σύµβασης διάσπασης, ως προς
τις επωφελούµενες εταιρείες, ακόµα και πριν από τη διαγραφή
από το Γ.Ε.ΜΗ. της διασπώµενης εταιρείας, εφόσον πρόκειται
για κοινή διάσπαση.
2. Από την ηµεροµηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο
µεταξύ της διασπώµενης και των επωφελούµενων εταιρειών όσο
και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσµατα:
α. οι επωφελούµενες εταιρείες υποκαθίστανται καθολικές διάδοχοι στη µεταβιβαζόµενη σε αυτές περιουσία. Στην κοινή διάσπαση, η καθολική διαδοχή καταλαµβάνει το σύνολο της
περιουσίας, δηλαδή το σύνολο των δικαιωµάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννοµων σχέσεων της διασπώµενης εταιρείας, περιλαµβανοµένων των διοικητικών αδειών που έχουν
εκδοθεί υπέρ της τελευταίας και αφορούν τη µεταβιβαζόµενη περιουσία. Η µεταβίβαση αυτής της περιουσίας στις επωφελούµενες εταιρείες γίνεται σύµφωνα µε την κατανοµή που προβλέπεται
στη σύµβαση διάσπασης ή προκύπτει από την παράγραφο 3 του
άρθρου 59. Στη µερική διάσπαση και στην απόσχιση κλάδου η
καθολική διαδοχή καταλαµβάνει τον κλάδο δραστηριότητας που
καθορίζεται στη σύµβαση διάσπασης,
β. στις περιπτώσεις της κοινής διάσπασης και της µερικής διάσπασης, οι µέτοχοι ή οι εταίροι της διασπώµενης εταιρείας γίνονται µέτοχοι ή εταίροι µίας ή περισσότερων επωφελούµενων
εταιρειών, σύµφωνα µε την κατανοµή που προβλέπεται στη σύµβαση διάσπασης. Στην περίπτωση της απόσχισης κλάδου, η διασπώµενη εταιρεία γίνεται µέτοχος ή εταίρος της επωφελούµενης
εταιρείας, λαµβάνοντας τις εταιρικές συµµετοχές που προβλέπονται στη σύµβαση διάσπασης,
γ. στην περίπτωση της κοινής διάσπασης, η διασπώµενη εταιρεία παύει να υπάρχει.
3. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη
διατύπωση από τις επωφελούµενες εταιρείες, σύµφωνα µε την
κατανοµή που προβλέπεται στο σχέδιο σύµβασης διάσπασης ή
προκύπτει από την παράγραφο 3 του άρθρου 59.
4. Οι προβλεπόµενες στον νόµο ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη
µεταβίβαση ορισµένων περιουσιακών στοιχείων ισχύουν και στην
περίπτωση διάσπασης.
5. Στην κοινή και τη µερική διάσπαση, οι εταιρικές συµµετοχές
επωφελούµενης εταιρείας δεν ανταλλάσσονται µε εταιρικές συµµετοχές της διασπώµενης εταιρείας που κατέχονται:
α. είτε από την ίδια την επωφελούµενη εταιρεία είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της,
β. είτε από την ίδια την διασπώµενη εταιρεία, είτε από πρό-
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σωπο που ενεργεί στο όνοµά του, αλλά για λογαριασµό της.
Στην απόσχιση κλάδου, δεν µπορεί να συµπεριλαµβάνονται
στον µεταβιβαζόµενο κλάδο εταιρικές συµµετοχές της διασπώµενης εταιρείας στην επωφελούµενη εταιρεία.
Άρθρο 71
Ευθύνη
1. Στην περίπτωση της κοινής και της µερικής διάσπασης, τα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή οι διαχειριστές της διασπώµενης και των επωφελούµενων εταιρειών ευθύνονται έναντι των
µετόχων ή των εταίρων της εταιρείας τους για κάθε ζηµία που οι
τελευταίοι υπέστησαν λόγω υπαίτιας πράξης ή παράλειψης των
πρώτων , η οποία συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, κατά
την προετοιµασία και την πραγµατοποίηση της διάσπασης.
2. Στην περίπτωση της κοινής και της µερικής διάσπασης, κάθε
εµπειρογνώµονας του άρθρου 62 ευθύνεται έναντι των µετόχων
ή των εταίρων των εταιρειών που µετέχουν στη διάσπαση για
κάθε ζηµία που αυτοί υπέστησαν λόγω υπαίτιας πράξης ή παράλειψής του που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
3. Δεν θίγεται η ευθύνη των προσώπων που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 για ζηµία τρίτων κατά τις γενικές διατάξεις.
4. Οι αξιώσεις των παραγράφων 1 και 2 εισάγονται στο καθ’
ύλην αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (Κ.Πολ.Δ) και µπορεί να ασκούνται από ειδικό εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από το δικαστήριο του άρθρου 5, που
δικάζει κατά την εκούσια δικαιοδοσία, µε αίτηση κάθε διαδίκου
ή, ειδικά αν πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία, µε αίτηση µετόχου
ή µετόχων που κατά τη συντέλεση της κοινής ή της µερικής διάσπασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70 κατείχαν
το ένα πεντηκοστό (1/50) τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου.
Για τον ορισµό ειδικού εκπροσώπου, το δικαστήριο πρέπει να πιθανολογήσει την ύπαρξη της αξίωσης των αιτούντων. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα. Σε
περίπτωση άσκησης αξιώσεων κατά περισσότερων υπόχρεων,
είναι δυνατό να οριστεί ο ίδιος ή διαφορετικοί ειδικοί εκπρόσωποι.
5. Η απόφαση που διορίζει ειδικό εκπρόσωπο υποβάλλεται σε
δηµοσιότητα, µε επιµέλειά του στη µερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας ή των εταιρειών, µε τη συµµετοχή στην οποία ή στις οποίες
σχετίζεται η προβαλλόµενη ζηµία των δικαιούχων, και, κατά περίπτωση, στην ιστοσελίδα της ίδιας εταιρείας αυτής ή των ίδιων
εταιρειών αυτών, µαζί µε πρόσκληση του ειδικού εκπροσώπου
προς τους µετόχους ή τους εταίρους της εταιρείας αυτής ή των
εταιρειών αυτών να δηλώσουν στον ίδιο αν επιθυµούν να ασκήσει
αξιώσεις για λογαριασµό τους. Εφόσον το καταστατικό ή η εταιρική σύµβαση της εταιρείας αυτής ή των εταιρειών αυτών προβλέπει και άλλους τρόπους ενηµέρωσης των µετόχων ή των
εταίρων για τη διεξαγωγή συνέλευσης ή τη λήψη αποφάσεων
των εταίρων, αυτοί εφαρµόζονται ανάλογα και στην πρόσκληση
του πρώτου εδαφίου. Οι µέτοχοι ή οι εταίροι πρέπει να προβούν
στην ανωτέρω δήλωση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6)
µηνών από την ολοκλήρωση της δηµοσιότητας που προβλέπεται
στην παρούσα. Κατά τη διάρκεια αυτής της προθεσµίας η παραγραφή των αξιώσεών τους αναστέλλεται.
6. Η απόφαση της παραγράφου 4 καθορίζει την αµοιβή του ειδικού εκπροσώπου, η οποία του οφείλεται από τους µετόχους ή
τους εταίρους που εκπροσωπεί αναλογικά µε το ποσοστό συµµετοχής καθενός στην εταιρεία, µε τη συµµετοχή στην οποία
σχετίζεται η προβαλλόµενη ζηµία τους. Διαφορετική συµφωνία
για αµοιβή µεταξύ του ειδικού εκπροσώπου και των µετόχων ή
των εταίρων που εκπροσωπεί δεν αποκλείεται.
Άρθρο 72
Ακύρωση της διάσπασης
1. Η διάσπαση που συντελέστηκε, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70 κηρύσσεται άκυρη µε δικαστική απόφαση εφόσον:
α. παραλείφθηκε η έγκριση της διάσπασης από έστω µία από

τις εταιρείες που µετέχουν σ’ αυτή, µε απόφαση της συνέλευσης
ή των εταίρων, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης των
µετόχων ή των εταίρων που αποφασίζουν σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 66, ή η απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε
η διάσπαση είναι ανυπόστατη,
β. έστω µία από τις αποφάσεις της περίπτωση α’ είναι άκυρη
ή ακυρώσιµη.
2. Εφόσον το ελάττωµα της παραγράφου 1 εξαλειφθεί ή ιαθεί
µε οποιονδήποτε τρόπο µέχρι τη συζήτηση της αίτησης για την
κήρυξη της ακυρότητας της διάσπασης, η διάσπαση δεν κηρύσσεται άκυρη. Επιπλέον, το δικαστήριο τάσσει προθεσµία για την
άρση των λόγων ακυρότητας της διάσπασης, εφόσον η άρση
είναι εφικτή. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται. Εφόσον
παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσµία, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει µέτρα για την προσωρινή ρύθµιση των εταιρικών υποθέσεων.
3. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της διάσπασης
ασκείται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70
και υπάγεται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Μπορεί
να υποβληθεί από κάθε µέτοχο ή εταίρο εταιρείας που διασπάστηκε, εφόσον δεν έλαβε µέρος στη λήψη της απόφασης της
εταιρείας αυτής για την έγκριση της διάσπασης ή αντιτάχθηκε
στη λήψη της. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1, καθώς και
όταν πρόκειται για άκυρη απόφαση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και από πιστωτές
εταιρείας που διασπάστηκε, εφόσον έχουν έννοµο συµφέρον.
Εφόσον πρόκειται για ακυρώσιµη απόφαση της περίπτωσης β’
της παραγράφου 1, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί µόνο από µέτοχο ή µετόχους ή από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν συνολικά το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαίου ή των
δικαιωµάτων ψήφου εταιρείας που διασπάστηκε, εφόσον δεν
έλαβαν µέρος στη λήψη της απόφασης για την έγκριση της διάσπασης ή αντιτάχθηκαν στη λήψη της.
4. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1, το δικαστήριο µπορεί
να µην κηρύξει την ακυρότητα της διάσπασης, εφόσον κρίνει ότι
αυτή είναι δυσανάλογη σε σχέση µε το ελάττωµα της απόφασης
της συνέλευσης ή των εταίρων. Σε αυτή την περίπτωση, όταν
πρόκειται για κοινή διάσπαση ή µερική διάσπαση, ο αιτών έχει
χρηµατική αξίωση κατά της εταιρείας, της οποίας είναι µέτοχος
ή εταίρος µετά τη συντέλεση της διάσπασης, προς αποκατάσταση της ζηµίας που του προκάλεσε το συγκεκριµένο ελάττωµα, η οποία πρέπει να ασκηθεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) έτους από το αµετάκλητο της δικαστικής απόφασης. Την ίδια αξίωση έχουν µέτοχοι ή εταίροι που δεν µπορούν να ζητήσουν την κήρυξη της ακυρότητας της διάσπασης,
επειδή δεν διαθέτουν το απαιτούµενο ποσοστό µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Στην περίπτωση των δύο προηγούµενων εδαφίων, περισσότερες υπόχρεες εταιρείες ευθύνονται ανάλογα µε την κατανοµή που προβλέπεται στη σύµβαση κοινής διάσπασης ή µερικής διάσπασης
για τις εταιρικές συµµετοχές του δικαιούχου.
5. Εφόσον η επωφελούµενη εταιρεία είναι ανώνυµη εταιρεία
µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά ή Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ), δεν κηρύσσεται ακυρότητα
της διάσπασης στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1, αλλά
εφαρµόζεται ανάλογα το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5
όταν πρόκειται για κοινή διάσπαση ή µερική διάσπαση και η
αξίωση που αναφέρεται σε αυτό µπορεί να ασκηθεί από κάθε µέτοχο ή εταίρο που δεν έλαβε µέρος στη λήψη της απόφασης ή
αντιτάχθηκε σε αυτήν, µέσα σε προθεσµία ενός (1) έτους που
αρχίζει από την καταχώριση της διάσπασης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70.
6. Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5
και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, καθώς και όταν
πρόκειται για απόσχιση κλάδου, δεν θίγονται αξιώσεις κατά το
κοινό δίκαιο µεταξύ της διασπώµενης εταιρείας και της επωφελούµενης ή των επωφελούµενων εταιρειών.
7. Ακύρωση, µε δικαστική απόφαση, της διοικητικής πράξης,
µε την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 69, δεν επιφέρει ανατροπή των αποτε-
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λεσµάτων της διάσπασης ούτε αποτελεί λόγο κήρυξης της ακυρότητάς της. Αξιώσεις αποζηµίωσης κατά τις γενικές διατάξεις
ή τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται.
8. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της διάσπασης και
η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα δηµοσιεύονται στο
Γ.Ε.ΜΗ.. Στην απόφαση αυτή δεν εφαρµόζεται το άρθρο 763 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο λαµβάνει, ύστερα από σχετικό αίτηµα ή και αυτεπάγγελτα,
όλα τα αναγκαία κατά την κρίση του µέτρα για την προστασία
των συµφερόντων που τίθενται σε διακινδύνευση.
9. Τριτανακοπή κατά της απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα της διάσπασης, µπορεί να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία
τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση σύµφωνα µε την παράγραφο
9.
10. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της διάσπασης
δεν θίγει το κύρος των συναλλαγών των επωφελούµενων εταιρειών που έγιναν µετά την καταχώριση της διάσπασης στο
Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70 και πριν
από τη δηµοσίευση της απόφασης σύµφωνα µε την παράγραφο
9. Για τις υποχρεώσεις των επωφελούµενων εταιρειών από συναλλαγές του προηγούµενου εδαφίου ευθύνεται εις ολόκληρον
η διασπώµενη εταιρεία.
Άρθρο 73
Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής
1. Η κοινή ή η µερική διάσπαση που συντελέστηκε σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70, δεν µπορεί να κηρυχθεί
άκυρη για τον λόγο ότι η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συµµετοχών δεν είναι δίκαιη και λογική. Οµοίως, η απόσχιση κλάδου
που συντελέστηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
70 δεν µπορεί να κηρυχθεί άκυρη για τον λόγο ότι ο αριθµός των
εταιρικών συµµετοχών της επωφελούµενης ή των επωφελούµενων εταιρειών που διατίθενται στη διασπώµενη εταιρεία δεν είναι
δίκαιος και λογικός.
2. Σε αυτή την περίπτωση, όταν πρόκειται για κοινή ή µερική
διάσπαση, κάθε θιγόµενος µέτοχος ή εταίρος µπορεί να αξιώσει
από την εταιρεία, της οποίας οι µέτοχοι ή εταίροι ωφελούνται
από τη µη δίκαιη σχέση ανταλλαγής, την καταβολή αποζηµίωσης.
Η αποζηµίωση ορίζεται από το δικαστήριο της παραγράφου 1
του άρθρου 5. Η σχετική αξίωση παραγράφεται µέσα σε προθεσµία δώδεκα (12) µηνών από τη συντέλεση της κοινής ή της µερικής διάσπασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70.
3. Αξιώσεις κατά το κοινό δίκαιο µεταξύ της διασπώµενης εταιρείας και της επωφελούµενης ή των επωφελούµενων εταιρειών
στην απόσχιση κλάδου δεν θίγονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 74
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ελαττωµατική
ίδρυση, οι γενικές και ειδικές διατάξεις που διέπουν τη διάσπαση
µε απορρόφηση, εφαρµόζονται ανάλογα στη διάσπαση µε σύσταση νέας εταιρείας ή νέων εταιρειών. Ως επωφελούµενες εταιρείες νοούνται οι νέες εταιρείες.
2. Στο σχέδιο διάσπασης που καταρτίζεται από το διοικητικό
συµβούλιο ή τους διαχειριστές της διασπώµενης εταιρείας, αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 59, η µορφή, η επωνυµία και η έδρα της νέας εταιρείας ή των νέων εταιρειών.
3. Το σχέδιο διάσπασης µαζί µε το καταστατικό της νέας εταιρείας ή των νέων εταιρειών εγκρίνονται από τη συνέλευση ή από
τους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας.
4. Η διάσπαση γίνεται µε πράξη της διασπώµενης εταιρείας, η
οποία υποβάλλεται στον τύπο του άρθρου 67, ύστερα από την
έγκριση της παραγράφου 3. Η πράξη αυτή περιλαµβάνει όλα τα
στοιχεία της παραγράφου 2 και το καταστατικό ή τα καταστατικά
των νέων εταιρειών.
5. Στην κοινή και στη µερική διάσπαση, αν οι εταιρικές συµµε-
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τοχές καθεµίας από τις νέες εταιρείες διανέµονται στους µετόχους ή στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας σε αναλογία
προς τα δικαιώµατά τους στο κεφάλαιο της εταιρείας αυτής, δεν
απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 59, του άρθρου 61, του άρθρου 62,
καθώς και των περιπτώσεων γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 63.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 75
Σε περίπτωση διάσπασης µε απορρόφηση και µε σύσταση
νέας εταιρείας ή νέων εταιρειών, εφαρµόζονται κατά περίπτωση
οι γενικές και ειδικές διατάξεις που διέπουν τη διάσπαση µε
απορρόφηση και το άρθρο 74.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 76
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Τα άρθρα 77 έως 82 εφαρµόζονται, όταν στη διάσπαση µετέχει προσωπική εταιρεία των περιπτώσεων δ’, ε’, και ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
2. Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται και όταν στη διάσπαση µετέχει ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρεία της περίπτωσης στ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 2, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις που διέπουν αυτή την εταιρική µορφή.
3. Με την επιφύλαξη ειδικότερης διάταξης του παρόντος στη
µετέχουσα στη διάσπαση προσωπική εταιρεία ή ετερόρρυθµη
κατά µετοχές εταιρεία, εφαρµόζονται οι διατάξεις του έβδοµου
µέρους του ν. 4072/2012.
Άρθρο 77
Διάσπαση µε τη συµµετοχή λυθείσας
προσωπικής εταιρείας
H συµµετοχή σε διάσπαση λυθείσας προσωπικής εταιρείας
επιτρέπεται µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου
3, εκτός αν οι εταίροι έχουν συµφωνήσει, σύµφωνα µε την παρ.
1 του άρθρου 268 του
ν. 4072/2012, να µην ακολουθήσει εκκαθάριση.
Άρθρο 78
Περιεχόµενο του σχεδίου σύµβασης διάσπασης
1. Σε περίπτωση διάσπασης προσωπικής εταιρείας, το σχέδιο
σύµβασης διάσπασης αναφέρει, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 59, και τους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας που, ως
εταίροι της επωφελούµενης προσωπικής εταιρείας, ευθύνονται
προσωπικά για τα χρέη της. Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης
αναφέρει επίσης το ποσοστό συµµετοχής των εταίρων της διασπώµενης εταιρείας στην επωφελούµενη εταιρεία.
2. Σε περίπτωση διάσπασης εταιρείας, στην οποία µετέχουν
εταίροι που δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της, αυτοί
µετέχουν στην επωφελούµενη εταιρεία ως ετερόρρυθµοι εταίροι. Παρέκκλιση από το προηγούµενο εδάφιο επιτρέπεται µόνο
µε ρητή συγκατάθεση των εταίρων αυτών, η οποία παρέχεται
κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης του άρθρου 80.
Άρθρο 79
Γραπτή έκθεση και ενηµέρωση για τη διάσπαση
1. Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρθρο 63
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µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει δέκα
(10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήψη της απόφασης του
άρθρου 80 και λήγει µε τη λήψη της.
2. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους για τη
διάσπαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 61, ούτε
ενηµέρωση των εταίρων σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου
άρθρου, εφόσον οι εταίροι της προσωπικής εταιρείας που µετέχει στη διάσπαση είναι συγχρόνως και διαχειριστές της.

Άρθρο 83
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

Άρθρο 80
Απόφαση των εταίρων
1. Η απόφαση των εταίρων προσωπικής εταιρείας µε την οποία
εγκρίνεται η συµµετοχή της σε διάσπαση, λαµβάνεται µε οµοφωνία. Η εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπει τη λήψη της απόφασης µε πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του
όλου αριθµού των εταίρων.
2. Σε περίπτωση κοινής ή µερικής διάσπασης, ο εταίρος της
διασπώµενης ή επωφελούµενης προσωπικής εταιρείας που ευθύνεται προσωπικά για τα χρέη της, µπορεί να παράσχει τη συγκατάθεσή του υπό τον όρο ότι θα λάβει τη θέση ετερόρρυθµου
εταίρου στην επωφελούµενη εταιρεία.
3. Ο εταίρος που διαφώνησε µε την απόφαση του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 1, έχει δικαίωµα εξόδου από τη διασπώµενη ή την επωφελούµενη προσωπική εταιρεία. Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο εταίρος, για τον οποίο δεν έγινε δεκτός ο όρος
της παραγράφου 2. Το δικαίωµα εξόδου της παρούσας δεν µπορεί να περιοριστεί από την εταιρική σύµβαση.
Άρθρο 81
Εξέταση του σχεδίου σύµβασης διάσπασης
από εµπειρογνώµονες
1. Η εξέταση του σχεδίου σύµβασης διάσπασης από εµπειρογνώµονες είναι υποχρεωτική για την προσωπική εταιρεία που µετέχει στη διάσπαση, µόνο ύστερα από αίτηµα ενός (1) τουλάχιστον από τους εταίρους της. Το σχετικό αίτηµα υποβάλλεται
πέντε (5) το αργότερο ηµέρες πριν από την παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 79. Στην περίπτωση
αυτή, η απόφαση του άρθρου 80 λαµβάνεται µετά την κοινοποίηση της έκθεσης που συντάσσουν οι εµπειρογνώµονες στους
εταίρους.
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, τα έξοδα για την εξέταση του σχεδίου σύµβασης διάσπασης βαρύνουν την εταιρεία.
Άρθρο 82
Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων
της διασπώµενης εταιρείας
1. Σε περίπτωση διάσπασης προσωπικής εταιρείας µε απορρόφησή της από επωφελούµενη εταιρεία, της οποίας οι µέτοχοι
ή οι εταίροι δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της, οι αξιώσεις κατά των εταίρων της διασπώµενης εταιρείας που ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της, παραγράφονται ύστερα από
πέντε (5) έτη από τη συντέλεση της διάσπασης σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 70, εκτός αν η αξίωση κατά της διασπώµενης εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή.
2. Η ευθύνη της παραγράφου 1 δεν υφίσταται έναντι δανειστή
της διασπώµενης εταιρείας, εφόσον αυτός συγκατατέθηκε εγγράφως στη διάσπαση.
3. Στην προθεσµία της παραγράφου 1 εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστολή και τη διακοπή της
παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί ληξιπρόθεσµη µετά τη συντέλεση της διάσπασης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70, η παράγραφος 1 αρχίζει από το χρονικό σηµείο, κατά
το οποίο η αξίωση καθίσταται ληξιπρόθεσµη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. Τα άρθρα 84 έως 88 εφαρµόζονται όταν στη διάσπαση µετέχει ανώνυµη εταιρεία.
2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα στη µετέχουσα στη διάσπαση ανώνυµη εταιρεία εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.
3. Σε περίπτωση κοινής διάσπασης στην οποία συµµετέχουν
µόνον ανώνυµες εταιρίες, εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 37.
Άρθρο 84
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση
από τους µετόχους
Το δικαίωµα των µετόχων που προβλέπεται στο άρθρο 63 µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει έναν (1)
τουλάχιστον µήνα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που καλείται να αποφασίσει για τη διάσπαση και λήγει µε το
τέλος της συνέλευσης αυτής.
Άρθρο 85
Ιδιαίτερες κατηγορίες µετόχων
Εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη διάσπαση τελεί υπό την έγκριση της ή των κατ’ ιδίαν κατηγοριών µετόχων, τα δικαιώµατα
των οποίων θίγονται από τη διάσπαση. Η έγκριση παρέχεται µε
απόφαση της ιδιαίτερης συνέλευσης των µετόχων της κατηγορίας που θίγεται, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
για την απαρτία και την πλειοψηφία, αντίστοιχα, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του
ν. 4548/2018.
Άρθρο 86
Οµολογιούχοι δανειστές
Εφόσον υπάρχουν οµολογιούχοι δανειστές, εφαρµόζεται σ’
αυτούς η διάταξη του άρθρου 65, εκτός αν αυτοί εγκρίνουν τη
διάσπαση είτε ατοµικά είτε, αν είναι οργανωµένοι σε οµάδα, µε
απόφαση που λαµβάνεται από τη συνέλευση των οµολογιούχων
της κάθε οµάδας.
Άρθρο 87
Λοιποί τίτλοι
Στους κατόχους άλλων τίτλων, εκτός µετοχών, από τους οποίους απορρέουν ειδικά δικαιώµατα, παρέχονται από την επωφελούµενη ή τις επωφελούµενες εταιρείες δικαιώµατα ισοδύναµα
τουλάχιστον µε εκείνα που είχαν στη διασπώµενη εταιρεία, εκτός
αν κάθε κάτοχος άλλων τίτλων συγκατατίθεται στην τροποποίηση των δικαιωµάτων του.
Άρθρο 88
Διάσπαση ανώνυµης εταιρείας, οι µετοχές
της οποίας κατέχονται στο σύνολό τους
από τις επωφελούµενες εταιρείες
1. Αν το σύνολο των µετοχών ή άλλων τίτλων της διασπώµενης
ανώνυµης εταιρείας που παρέχουν δικαίωµα ψήφου στη γενική
συνέλευση ανήκουν στις επωφελούµενες εταιρείες, δεν απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης της διασπώµενης εταιρείας που εγκρίνει τη διάσπαση, κατά παρέκκλιση από την
παράγραφο 1 του άρθρου 66, εφόσον:
α. η δηµοσιότητα του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης σύµφωνα µε το άρθρο 60 πραγµατοποιείται, από καθεµία από τις
εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση, έναν (1) τουλάχιστον
µήνα πριν από τη συντέλεση της διάσπασης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70,
β. οι µέτοχοι ή οι εταίροι των εταιρειών που µετέχουν στη διάσπαση έχουν το δικαίωµα, έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από
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τη συντέλεση της διάσπασης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 70, να λαµβάνουν γνώση, στην έδρα της εταιρείας τους,
των εγγράφων που προβλέπονται στη διάταξη της παραγράφου
1 του άρθρου 63. Για τους σκοπούς της παρούσας περίπτωσης
εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 63,
γ. το διοικητικό συµβούλιο της διασπώµενης εταιρείας ενηµέρωσε τα διοικητικά συµβούλια ή τους διαχειριστές των επωφελούµενων εταιρειών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
61.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται, εφόσον ένας ή περισσότεροι µέτοχοι της διασπώµενης ανώνυµης εταιρείας, οι οποίοι
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ζητήσουν µέχρι τη συντέλεση της διάσπασης
τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας αντικείµενο ηµερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της
διάσπασης σύµφωνα µε το άρθρο 66.
3. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος της παραγράφου 2 εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 141
του ν. 4548/2018.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Άρθρο 89
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Τα άρθρα 87 και 88 εφαρµόζονται όταν στη διάσπαση µετέχει εταιρεία περιορισµένης ευθύνης.
2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα, στη µετέχουσα στη διάσπαση εταιρεία περιορισµένης ευθύνης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955.
Άρθρο 90
Περιεχόµενο του σχεδίου σύµβασης διάσπασης –
γραπτή έκθεση και ενηµέρωση
1. Σε περίπτωση επωφελούµενης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, το σχέδιο σύµβασης διάσπασης αναφέρει, εκτός από τα
στοιχεία του άρθρου 59, τη µερίδα συµµετοχής, καθώς και τα
εταιρικά µερίδια που αποκτά κάθε µέτοχος ή εταίρος της διασπώµενης εταιρείας στην επωφελουµένη. Εφόσον η διασπώµενη
εταιρεία είναι ανώνυµη ή ετερόρρυθµη κατά µετοχές, η ονοµαστική αξία της εταιρικής συµµετοχής δεν χρειάζεται να συµπίπτει
µε την ονοµαστική αξία της µετοχής.
2. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους για τη
διάσπαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 61, ούτε
ενηµέρωση των εταίρων σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου
άρθρου, εφόσον το σύνολο των εταίρων της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης που µετέχει στη διάσπαση είναι συγχρόνως και
διαχειριστές της.
Άρθρο 91
Έγκριση της διάσπασης
από τη συνέλευση των εταίρων
1. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαµβάνεται σύµφωνα µε την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.
3190/1955.
2. Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρθρο 63
µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει το
αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συνέλευση των εταίρων
που καλείται να αποφασίσει για τη διάσπαση και λήγει µε το
τέλος της συνέλευσης αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩ
Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
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Άρθρο 92
1. Τα άρθρα 93 έως 95 εφαρµόζονται όταν στη διάσπαση µετέχει ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.
2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα, στη µετέχουσα στη διάσπαση ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία εφαρµόζονται οι διατάξεις του δεύτερου µέρους του ν. 4072/2012.
Άρθρο 93
Σχέδιο σύµβασης διάσπασης –
Γραπτή έκθεση και ενηµέρωση
1. Εφόσον στη διάσπαση µετέχει ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, το σχέδιο σύµβασης διάσπασης περιλαµβάνει, εκτός από
τα στοιχεία του άρθρου 59, και αιτιολόγηση της σχέσης ανταλλαγής, ώστε να είναι δίκαιη και λογική. Η σχέση ανταλλαγής
αφορά το σύνολο των εισφορών των εταίρων των εταιρειών που
µετέχουν στη διάσπαση, είτε πρόκειται για κεφαλαιακές είτε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.
2. Εφόσον η επωφελούµενη είναι ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, τα εταιρικά µερίδια που προκύπτουν από τη διάσπαση αντιστοιχούν στο είδος της εισφοράς, το οποίο εκπροσωπούσαν
τα παλαιά εταιρικά µερίδια της διασπώµενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
3. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους για τη
διάσπαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 61, ούτε
ενηµέρωση των εταίρων σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου
άρθρου, εφόσον το σύνολο των εταίρων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας που µετέχει στη διάσπαση είναι συγχρόνως
και διαχειριστές της.
Άρθρο 94
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση
από τους εταίρους
Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρθρο 63 µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συνέλευση των εταίρων
που καλείται να αποφασίσει για τη διάσπαση και λήγει µε το
τέλος της συνέλευσης αυτής.
Άρθρο 95
Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων
µε εγγυητικές εισφορές
1. Εφόσον σε διασπώµενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
υπάρχουν µερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές και
οι εταίροι που κατέχουν τα µερίδια αυτά δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της επωφελούµενης ή των επωφελούµενων
εταιριών που ανέλαβαν τα χρέη της διασπώµενης εταιρείας, οι
αξιώσεις κατά των εταίρων αυτών για τα χρέη της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας παραγράφονται ύστερα από τρία (3) έτη
από τη συντέλεση της διάσπασης σύµφωνα µε την παράγραφο
1 του άρθρου 70, εκτός αν η αξίωση κατά της εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή.
2. Η ευθύνη της παραγράφου 1 δεν υφίσταται έναντι δανειστή
της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, εφόσον αυτός συγκατατέθηκε εγγράφως στη διάσπαση.
3. Στην προθεσµία της παραγράφου 1 εφαρµόζονται οι γενικές
διατάξεις για την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής. Αν
η αξίωση καταστεί ληξιπρόθεσµη µετά τη συντέλεση της διάσπασης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70, η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η αξίωση
καθίσταται ληξιπρόθεσµη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE)
Άρθρο 96
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Στη διάσπαση µε συµµετοχή ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 83 έως 88 του παρόντος σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κανονισµού 2157/2001 και τις
διατάξεις του ν. 3412/2005.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 97
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Τα άρθρα 98 έως 103 εφαρµόζονται όταν στη διάσπαση µετέχει αστικός συνεταιρισµός.
2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα, στο συνεταιρισµό που µετέχει στη διάσπαση εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν. 1667/1986.
Άρθρο 98
Περιεχόµενο του σχεδίου σύµβασης διάσπασης
Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης του άρθρου 59 αναφέρει,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, και την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής λαµβάνοντας υπόψη την υποχρεωτική και τις προαιρετικές συνεταιριστικές µερίδες, καθώς και το ύψος της ευθύνης
των µελών του επωφελούµενου συνεταιρισµού για τις υποχρεώσεις του.
Άρθρο 99
Έγκριση της διάσπασης
1. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης του συνεταιρισµού για
τη διάσπαση, σύµφωνα µε το άρθρο 66, λαµβάνεται µε την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται αντίστοιχα στην παράγραφο 4 και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.
1667/1986.
2. Το δικαίωµα των συνεταίρων που προβλέπεται στο άρθρο
63 µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει
το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση που
καλείται να αποφασίσει για τη διάσπαση και λήγει µε το τέλος
της συνέλευσης αυτής.
Άρθρο 100
Δικαίωµα εξόδου
1. Σε περίπτωση κοινής ή µερικής διάσπασης, ο συνέταιρος
που διαφώνησε µε την απόφαση του άρθρου 66 έχει δικαίωµα
εξόδου από τον συνεταιρισµό. Το δικαίωµα εξόδου του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να περιοριστεί από το καταστατικό
και ιδίως δεν υπόκειται σε όρο του καταστατικού για ελάχιστη
υποχρεωτική παραµονή στον συνεταιρισµό. Περιορισµός της
αξίωσης του συνεταίρου προς απόδοση της αξίας της µερίδας
του από ειδικές διατάξεις του νόµου δεν θίγεται.
2. Σε περίπτωση κοινής ή µερικής διάσπασης, µέτοχος ή εταίρος της διασπώµενης και απορροφώµενης από συνεταιρισµό
εταιρείας άλλης µορφής, ο οποίος δεν ευθύνεται προσωπικά για
τα χρέη της και διαφώνησε µε την απόφαση του άρθρου 66, δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά των µετοχών ή των µεριδίων
του ή την έξοδό του από τη διασπώµενη εταιρεία, σύµφωνα µε
τις διατάξεις που διέπουν την οικεία εταιρική µορφή, εφαρµοζόµενες αναλογικά. Ο ίδιος µέτοχος ή εταίρος δικαιούται επίσης
να µεταβιβάσει τις µετοχές ή τα µερίδιά του σε τρίτους κατά παρέκκλιση καταστατικών όρων που εισάγουν απαγορεύσεις ή δεσµεύσεις αναφορικά µε τη δυνατότητα µεταβίβασης.
Άρθρο 101
Αποτελέσµατα της διάσπασης
Η διάσπαση µε επωφελούµενο συνεταιρισµό συντελείται µε
µόνη την καταχώριση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 70. Οι λοιπές διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέ-

πονται από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 δεν θίγονται.
Άρθρο 102
Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων
1. Σε περίπτωση κοινής διάσπασης συνεταιρισµού µε απορρόφηση από εταιρεία ή µε σύσταση νέας εταιρείας, της οποίας οι
µέτοχοι ή εταίροι δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της, οι
αξιώσεις κατά των συνεταίρων για τα χρέη του συνεταιρισµού
παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τη συντέλεση της
διάσπασης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70, εκτός
αν η αξίωση κατά του συνεταιρισµού υπόκειται σε βραχύτερη
παραγραφή.
2. Η ευθύνη της παραγράφου 1 δεν υφίσταται έναντι δανειστή
του διασπώµενου συνεταιρισµού, εφόσον αυτός συγκατατέθηκε
εγγράφως στη διάσπαση.
3. Στην προθεσµία της παραγράφου 1 εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστολή και τη διακοπή της
παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί ληξιπρόθεσµη µετά τη συντέλεση της διάσπασης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70, η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σηµείο κατά το
οποίο η αξίωση καθίσταται ληξιπρόθεσµη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)
Άρθρο 103
Για τη διάσπαση µε τη συµµετοχή ευρωπαϊκής συνεταιριστικής
εταιρείας (ΕΣΕτ) εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 97 έως 102
του παρόντος σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κανονισµού
(ΕΚ) 1435/2003 και του Μέρους Δ’ του ν. 4099/2012.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Άρθρο 104
Μετατροπή είναι η πράξη µε την οποία µία εταιρεία, χωρίς να
λυθεί και να τεθεί υπό εκκαθάριση, µεταβάλλει τη νοµική µορφή
της, διατηρώντας τη νοµική της προσωπικότητα.
Άρθρο 105
Εφαρµογή της διαδικασίας για την ίδρυση
της νέας εταιρικής µορφής
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος για τη µετατροπή εφαρµόζεται ανάλογα, στο µέτρο που είναι αναγκαίο, η
διαδικασία ίδρυσης της νέας νοµικής µορφής.
Άρθρο 106
Λεπτοµερής γραπτή έκθεση και ενηµέρωση
για τη µετατροπή
1. Το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές της υπό µετατροπή εταιρείας, συντάσσουν λεπτοµερή έκθεση, η οποία περιέχει σχέδιο της απόφασης της συνέλευσης ή των εταίρων για τη
µετατροπή. Η έκθεση επεξηγεί και δικαιολογεί από νοµική και οικονοµική άποψη τη µεταβολή της νοµικής µορφής της εταιρείας
και ειδικότερα τη θέση των µετόχων ή των εταίρων στην εταιρεία
µε τη νέα νοµική της µορφή. Εφόσον η υπό µετατροπή εταιρεία
ανήκει σε όµιλο σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α’ του ν. 4308/2014,
το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές παρέχουν πληροφορίες αναφορικά και µε τις άλλες εταιρείες του οµίλου, η νοµική
και οικονοµική θέση των οποίων είναι απαραίτητη για την εξήγηση και τη δικαιολόγηση της µετατροπής.
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2. Η έκθεση της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.,
δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό του τόπο και υποβάλλεται στη συνέλευση ή στους εταίρους, συµπεριλαµβανοµένων σε κάθε περίπτωση των µετόχων ή των εταίρων που αποφασίζουν σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 108.
3. Η έκθεση δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει πληροφορίες και στοιχεία η δηµοσιοποίηση των οποίων µπορεί να προκαλέσει σηµαντική βλάβη στην υπό µετατροπή εταιρεία ή, στην
περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1, σε άλλη εταιρεία του οµίλου. Στην περίπτωση αυτή, η έκθεση εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι οικείες πληροφορίες και τα στοιχεία
παραλείπονται.
4. Δεν απαιτείται έκθεση του διοικητικού συµβουλίου ή των
διαχειριστών σύµφωνα µε την παράγραφο 1, εφόσον οι µέτοχοι
ή οι εταίροι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα
ψήφου συµφωνούν εγγράφως να µην καταρτιστεί έκθεση. Το
σχετικό έγγραφο πρέπει να έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που
προβλέπονται στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
ή από δικηγόρο.
Άρθρο 107
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση
από τους µετόχους ή τους εταίρους
1. Κάθε µέτοχος ή εταίρος έχει το δικαίωµα να λαµβάνει
γνώση στην έδρα της υπό µετατροπή εταιρείας, κατά τη χρονική
περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 120, στις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 129 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 136 κατά περίπτωση, των εξής τουλάχιστον εγγράφων:
α. της έκθεσης της παραγράφου 1 του άρθρου 106,
β. των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου ή των
διαχειριστών της υπό µετατροπή εταιρείας των τριών (3) τελευταίων ετών,
γ. κατά περίπτωση, της έκθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 123.
2. Κάθε µέτοχος ή εταίρος µπορεί να λάβει πλήρες αντίγραφο
ή, αν το επιθυµεί, απόσπασµα των εγγράφων που προβλέπονται
στην παράγραφο 1, ατελώς και µε απλή αίτηση προς την εταιρεία. Εφόσον µέτοχος ή εταίρος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του
για τη χρήση, από την υπό µετατροπή εταιρεία, των ηλεκτρονικών µέσων για τη διαβίβαση των πληροφοριών, τα εν λόγω αντίγραφα ή αποσπάσµατα µπορεί να παρασχεθούν στον συγκεκριµένο µέτοχο ή εταίρο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
3. H υπό µετατροπή εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταστήσει τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 έγγραφα διαθέσιµα στην έδρα της, εφόσον, για συνεχή χρονική
περίοδο που είναι η ίδια µε εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα καταστήσει διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της. Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται, εφόσον η ιστοσελίδα παρέχει
στους µετόχους ή στους εταίρους τη δυνατότητα, καθόλη τη
διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο, να µεταφορτώνουν και να εκτυπώνουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στην τελευταία περίπτωση, η
εταιρεία υποχρεούται να θέτει τα έγγραφα στη διάθεση των µετόχων ή των εταίρων στην έδρα της. Η εταιρεία µε τη νέα νοµική
της µορφή διατηρεί τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα της για περίοδο δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης
για τη µετατροπή. Προσωρινή διακοπή της πρόσβασης στην
ιστοσελίδα, η οποία προκαλείται από τεχνικούς ή άλλους λόγους,
δεν θίγει το κύρος των πράξεων που έχουν αναρτηθεί σε αυτή.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί η απαλλαγή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 να εξαρτάται από όρους και περιορισµούς, που είναι
απαραίτητοι για να προστατευτεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας
και η γνησιότητα των εγγράφων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να καθορίζονται οι συνέπειες που έχει η προσωρινή διακοπή
πρόσβασης στην ιστοσελίδα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3,
εφόσον η διακοπή προκαλείται από τεχνικούς ή άλλους λόγους.
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Άρθρο 108
Απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων
1. Για τη µετατροπή απαιτείται απόφαση της συνέλευσης ή
των εταίρων, µε το περιεχόµενο του άρθρου 109. Η απόφαση
λαµβάνεται όπως ορίζεται στον νόµο και στο καταστατικό της
υπό µετατροπή εταιρείας.
2. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες εταιρικών συµµετοχών, η απόφαση για τη µετατροπή υποβάλλεται σε έγκριση
από κάθε κατηγορία µετόχων ή εταίρων, τα δικαιώµατα των
οποίων επηρεάζει η µετατροπή.
Άρθρο 109
Ελάχιστο περιεχόµενο της απόφασης για τη µετατροπή
Η απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων για τη µετατροπή,
σύµφωνα µε το άρθρο 108, περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α. τη νοµική µορφή και την επωνυµία της εταιρείας µε τη νέα
νοµική της µορφή,
β. το είδος, την αξία και τον τρόπο διάθεσης των εταιρικών
συµµετοχών στην εταιρεία µε τη νέα νοµική της µορφή,
γ. τους όρους που αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόµενο του
καταστατικού σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την εταιρεία µε τη νέα νοµική της µορφή,
δ. εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα δικαιώµατα που παρέχονται από την εταιρεία µε τη νέα νοµική της µορφή στους µετόχους
ή στους εταίρους που έχουν ειδικά δικαιώµατα, καθώς και στους
δικαιούχους άλλων δικαιωµάτων ή τα µέτρα που προτείνονται γι’
αυτούς.
Άρθρο 110
Επωνυµία
Εφόσον δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από τις οικείες διατάξεις της εταιρικής νοµοθεσίας, η επωνυµία της εταιρείας µπορεί να διατηρηθεί και µε τη νέα νοµική της µορφή µε αντίστοιχη
προσαρµογή των ενδείξεων που προσδιορίζουν τη µορφή αυτή.
Άρθρο 111
Διατυπώσεις δηµοσιότητας Πράξεις και στοιχεία
που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα
1. Η µετατροπή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας
του ν. 3419/2005.
2. Στη δηµοσιότητα της παραγράφου 1 υποβάλλεται η απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων της υπό µετατροπή εταιρείας, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 108 και 109,
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το συµβολαιογραφικό έγγραφο στον τύπο του οποίου έχει υποβληθεί το καταστατικό της
εταιρείας µε τη νέα νοµική της µορφή, καθώς και η εγκριτική
απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 112.
Άρθρο 112
Προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4548/
2018, η δηµοσιότητα προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση προηγούµενο έλεγχο της νοµιµότητας όλων των πράξεων και διατυπώσεων που επιβάλλει ο παρών στην υπό µετατροπή εταιρεία. Ο
έλεγχος νοµιµότητας του προηγούµενου εδαφίου περιορίζεται
στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος, της εταιρικής νοµοθεσίας που διέπει την υπό µετατροπή εταιρεία, του καταστατικού
αυτής και των διατάξεων του ν. 3419/2005.
2. Σε περίπτωση µετατροπής εταιρείας άλλης µορφής σε ανώνυµη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) και αντίστροφα, η δηµοσιότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 111
προϋποθέτει προηγούµενη εγκριτική απόφαση του περιφερειάρχη του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθµού,
στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η υπό µετατροπή
εταιρεία. Η εγκριτική απόφαση εκδίδεται µετά την ολοκλήρωση
του ελέγχου νοµιµότητας της παραγράφου 1, χωρίς να απαιτεί-
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ται στην περίπτωση αυτή η διενέργεια πρόσθετου ελέγχου νοµιµότητας και από συναρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε την
παράγραφο 3.
3. Εφόσον δεν πρόκειται για τη µετατροπή εταιρείας άλλης
µορφής σε ανώνυµη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) και αντίστροφα, η δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, χωρίς
την έκδοση προηγούµενης εγκριτικής απόφασης. Η υποβολή σε
δηµοσιότητα πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας της παραγράφου 1, για τη διενέργεια του
οποίου µόνη αρµόδια είναι η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., στην περιφέρεια
της οποίας έχει την έδρα της η υπό µετατροπή εταιρεία.
Άρθρο 113
Αποτελέσµατα της µετατροπής
1. Η µετατροπή συντελείται µε µόνη την καταχώριση, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση αα’της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 3419/2005, της απόφασης της συνέλευσης ή
των εταίρων για τη µετατροπή.
2. Εφόσον το καταστατικό της εταιρείας µε τη νέα νοµική της
µορφή έχει υποβληθεί στον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, η µετατροπή συντελείται µε µόνη την καταχώριση, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1
του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, του συµβολαιογραφικού εγγράφου.
3. Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δηµοσιότητας σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτωση, επέρχονται
αυτοδίκαια και έναντι όλων τα εξής αποτελέσµατα:
α. η µετατραπείσα εταιρεία διατηρεί τη νοµική της προσωπικότητα και συνεχίζεται µε τη νέα νοµική της µορφή χωρίς να
πραγµατοποιείται µεταβίβαση της περιουσίας της, µε ειδική ή
καθολική διαδοχή,
β. οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της µετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται,
γ. οι µέτοχοι ή οι εταίροι της µετατραπείσας εταιρείας µετέχουν στην εταιρεία µε τη νέα νοµική της µορφή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που διέπουν αυτή,
δ. δικαιώµατα τρίτων στις εταιρικές συµµετοχές της µετατραπείσας εταιρείας διατηρούνται στις εταιρικές συµµετοχές µε τη
νέα νοµική της µορφή.
4. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη
διατύπωση στο όνοµα της εταιρείας µε τη νέα νοµική της µορφή.
Άρθρο 114
Προστασία των πιστωτών και των κατόχων ειδικών προνοµίων χωρίς δικαίωµα ψήφου
1. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 111, οι πιστωτές της εταιρείας µε τη νέα
νοµική µορφή της, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν
από το χρόνο αυτό, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες,
έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν, η δε εταιρεία έχει υποχρέωση
να τους παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον αποδεικνύουν
επαρκώς ότι, η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας εξαιτίας της
µετατροπής καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων
και εφόσον δεν έχουν λάβει τέτοιες εγγυήσεις.
2. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρµογή της παραγράφου 1 επιλύεται από το µονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας
της εταιρείας µε τη νέα νοµική της µορφή, το οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει µε τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου πιστωτή. Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών, η οποία αρχίζει από την ολοκλήρωση των
διατυπώσεων δηµοσιότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 111.
Με την απόφασή του το δικαστήριο µπορεί να λάβει τα κατά την
κρίση του επαρκή και πρόσφορα µέτρα για την εξασφάλιση της
απαίτησης του αιτούντος.
3. Κάτοχοι ειδικών δικαιωµάτων χωρίς δικαίωµα ψήφου έχουν
αξίωση για την παροχή ανάλογων κατά το δυνατόν δικαιωµάτων

στην εταιρεία υπό τη νέα µορφή.
Άρθρο 115
Ευθύνη
1. Κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή κάθε διαχειριστής
της υπό µετατροπή εταιρείας ευθύνεται έναντι των µετόχων ή
των εταίρων αυτής για κάθε ζηµία που αυτοί υπέστησαν λόγω
υπαίτιας πράξης ή παράλειψης των πρώτων, η οποία συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους κατά την προετοιµασία και την
πραγµατοποίηση της µετατροπής.
2. Δεν θίγεται η ευθύνη των προσώπων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 για ζηµία τρίτων κατά τις γενικές διατάξεις.
3. Οι αξιώσεις της παραγράφου 1 εισάγονται στο καθ’ ύλην
αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (Κ.Πολ.Δ.), και µπορεί να ασκούνται από ειδικό εκπρόσωπο,
ο οποίος διορίζεται από το δικαστήριο του άρθρου 5, που δικάζει
κατά την εκούσια δικαιοδοσία, µε αίτηση κάθε διαδίκου ή, αν
πρόκειται για µετατροπή ανώνυµης εταιρείας σε άλλη εταιρική
µορφή, µε αίτηση µετόχου ή µετόχων που κατά τη συντέλεση της
µετατροπής σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
113 κατείχαν το ένα πεντηκοστό (1/50) τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου. Για τον ορισµό ειδικού εκπροσώπου, το δικαστήριο πρέπει να πιθανολογήσει την ύπαρξη της αξίωσης των
αιτούντων. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα
µέσα. Σε περίπτωση άσκησης αξιώσεων κατά περισσότερων υποχρέων, είναι δυνατό να οριστεί ο ίδιος ή διαφορετικοί ειδικοί εκπρόσωποι.
4. Η απόφαση που διορίζει ειδικό εκπρόσωπο υποβάλλεται σε
δηµοσιότητα, µε επιµέλειά του, στη µερίδα της εταιρείας στο
Γ.Ε.ΜΗ. και, κατά περίπτωση, στην ιστοσελίδα της εταιρείας,
µαζί µε πρόσκληση του ειδικού εκπροσώπου προς τους µετόχους ή τους εταίρους της εταιρείας να δηλώσουν στον ίδιο, αν
επιθυµούν να ασκήσει αξιώσεις για λογαριασµό τους. Εφόσον
το καταστατικό ή η εταιρική σύµβαση της εταιρείας προβλέπει
και άλλους τρόπους ενηµέρωσης των µετόχων ή των εταίρων για
τη διεξαγωγή συνέλευσης ή τη λήψη αποφάσεων των εταίρων,
αυτοί εφαρµόζονται ανάλογα και στην πρόσκληση του πρώτου
εδαφίου. Οι µέτοχοι ή οι εταίροι πρέπει να προβούν στην ανωτέρω δήλωση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από
την ολοκλήρωση της δηµοσιότητας που προβλέπεται στην παρούσα. Κατά τη διάρκεια αυτής της προθεσµίας η παραγραφή
των αξιώσεών τους αναστέλλεται.
5. Η απόφαση της παραγράφου 3 καθορίζει την αµοιβή του ειδικού εκπροσώπου, η οποία του οφείλεται από τους µετόχους ή
τους εταίρους που εκπροσωπεί αναλογικά µε το ποσοστό συµµετοχής καθενός στην υπό µετατροπή εταιρεία κατά τη συντέλεση της µετατροπής σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 113. Διαφορετική συµφωνία για αµοιβή µεταξύ του ειδικού εκπροσώπου και των µετόχων ή των εταίρων που εκπροσωπεί δεν αποκλείεται.
Άρθρο 116
Ακύρωση της µετατροπής
1. Η µετατροπή που συντελέστηκε σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113 κηρύσσεται άκυρη µε δικαστική
απόφαση, εφόσον η απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων,
συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης των µετόχων ή των
εταίρων που αποφασίζουν σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 105, είναι άκυρη ή ακυρώσιµη.
2. Εφόσον το ελάττωµα της παραγράφου 1 εξαλειφθεί ή ιαθεί
µε οποιονδήποτε τρόπο µέχρι τη συζήτηση της αίτησης για την
κήρυξη της ακυρότητας της µετατροπής, η µετατροπή δεν κηρύσσεται άκυρη. Επιπλέον, το δικαστήριο τάσσει προθεσµία για
την άρση των λόγων ακυρότητας της µετατροπής, εφόσον η
άρση είναι εφικτή. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται.
Εφόσον παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσµία, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει µέτρα για την προσωρινή ρύθµιση των εταιρικών
υποθέσεων.
3. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της µετατροπής
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ασκείται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113, κατά περίπτωση και υπάγεται στη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας. Σε περίπτωση ακυρότητας της παραγράφου 1, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί από µετόχους ή από εταίρους, εφόσον δεν έλαβαν µέρος στη λήψη της απόφασης ή
αντιτάχθηκαν στη λήψη της, καθώς και από πιστωτή, εφόσον έχει
έννοµο συµφέρον. Σε περίπτωση ακυρωσίας της παραγράφου
1, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί µόνον από µέτοχο ή από µετόχους ή από εταίρο ή από εταίρους που εκπροσωπούν συνολικά
το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου στην υπό µετατροπή εταιρεία, εφόσον δεν έλαβαν
µέρος στη λήψη της απόφασης ή αντιτάχθηκαν στη λήψη της.
4. Το δικαστήριο µπορεί να µην κηρύξει την ακυρότητα της µετατροπής, εφόσον κρίνει ότι αυτή είναι δυσανάλογη σε σχέση µε
το ελάττωµα της απόφασης της συνέλευσης ή των εταίρων. Σ’
αυτή την περίπτωση, ο αιτών έχει χρηµατική αξίωση κατά της
εταιρείας προς αποκατάσταση της ζηµίας που του προκάλεσε
το συγκεκριµένο ελάττωµα, η οποία πρέπει να ασκηθεί µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία ενός (1) έτους από το αµετάκλητο της
δικαστικής απόφασης. Την ίδια αξίωση έχουν µέτοχοι ή εταίροι
που δεν µπορούν να ζητήσουν την κήρυξη της ακυρότητας της
µετατροπής, επειδή δεν διαθέτουν το απαιτούµενο ποσοστό µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
5. Ακύρωση µε δικαστική απόφαση, της διοικητικής πράξης,
µε την οποία εγκρίθηκε η µετατροπή σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 112, δεν επιφέρει ανατροπή των αποτελεσµάτων της µετατροπής ούτε αποτελεί λόγο κήρυξης της
ακυρότητάς της. Αξιώσεις αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις γενικές
διατάξεις ή τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται.
6. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της µετατροπής
και η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα δηµοσιεύονται στο
Γ.Ε.ΜΗ.. Στην απόφαση αυτή δεν εφαρµόζεται το άρθρο 763 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο λαµβάνει, ύστερα από σχετικό αίτηµα ή και αυτεπάγγελτα,
τα αναγκαία κατά την κρίση του µέτρα για την προστασία των
συµφερόντων που τίθενται σε διακινδύνευση.
7. Τριτανακοπή κατά της απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα της µετατροπής, µπορεί να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία
τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση, σύµφωνα µε την παράγραφο 7.
8. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της µετατροπής
δεν θίγει το κύρος των συναλλαγών της εταιρείας που έγιναν
µετά την καταχώριση της µετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113 και πριν από τη δηµοσίευση της απόφασης σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος.
Άρθρο 117
Μη δίκαιος καθορισµός των εταιρικών συµµετοχών στην
εταιρεία µε τη νέα µορφή
1. Η µετατροπή που συντελέστηκε σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113 δεν µπορεί να κηρυχθεί άκυρη για
τον λόγο ότι η εταιρική συµµετοχή στην εταιρεία µε τη νέα νοµική
της µορφή δεν αποτελεί δίκαιο και λογικό αντάλλαγµα για την
εταιρική συµµετοχή στην εταιρεία πριν τη µετατροπή.
2. Σ’ αυτή την περίπτωση, κάθε θιγόµενος µέτοχος ή εταίρος
µπορεί να αξιώσει από την εταιρεία την καταβολή αποζηµίωσης.
Η αποζηµίωση ορίζεται από το δικαστήριο της παραγράφου 1
του άρθρου 5. Η σχετική αξίωση παραγράφεται µέσα σε προθεσµία δώδεκα (12) µηνών από τη συντέλεση της µετατροπής, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 118
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
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1. Τα άρθρα 119 έως 127 εφαρµόζονται εφόσον η υπό µετατροπή εταιρεία είναι προσωπική εταιρεία των περιπτώσεων δ’, ε’
και ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
2. Τα ανωτέρω άρθρα εφαρµόζονται και όταν η υπό µετατροπή
εταιρεία είναι ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρεία της περίπτωσης στ’της παραγράφου 1 του άρθρου 2, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στις διατάξεις που διέπουν αυτή την εταιρική µορφή.
3. Με την επιφύλαξη ειδικότερης διάταξης του παρόντος στην
υπό µετατροπή προσωπική εταιρεία εφαρµόζονται οι διατάξεις
του έβδοµου µέρους του ν. 4072/2012.
Άρθρο 119
Μετατροπή λυθείσας προσωπικής εταιρείας
H µετατροπή λυθείσας προσωπικής εταιρείας επιτρέπεται µε
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εκτός αν οι
εταίροι έχουν συµφωνήσει, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
268 του ν. 4072/2012, να µην ακολουθήσει εκκαθάριση.
Άρθρο 120
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για έλεγχο
από τους εταίρους – γραπτή έκθεση για τη µετατροπή
1. Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρθρο 107
µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει δέκα
(10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήψη της απόφασης του
άρθρου 121 και λήγει µε τη λήψη της.
2. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 106, εφόσον το σύνολο
των εταίρων της υπό µετατροπή εταιρείας είναι συγχρόνως και
διαχειριστές της.
Άρθρο 121
Απόφαση των εταίρων
1. Η απόφαση των εταίρων προσωπικής εταιρείας για τη µετατροπή της λαµβάνεται µε οµοφωνία. Η εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπει τη λήψη της απόφασης µε πλειοψηφία τριών
τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθµού των εταίρων.
2. Εφόσον εταίρος της υπό µετατροπή εταιρείας ευθύνεται
προσωπικά, µετά τη µετατροπή, για τα χρέη της εταιρείας µε τη
νέα της νοµική µορφή απαιτείται η ρητή συναίνεσή του. Το ίδιο
ισχύει σε περίπτωση µετατροπής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εφόσον εταίρος της υπό µετατροπή εταιρείας πρόκειται να
λάβει µερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές εισφορές.
3. Ο εταίρος που διαφώνησε µε την απόφαση του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1, έχει δικαίωµα εξόδου από την εταιρεία. Το δικαίωµα εξόδου της παρούσας δεν µπορεί να περιοριστεί από την εταιρική σύµβαση.
Άρθρο 122
Περιεχόµενο και τύπος της απόφασης
1. Η απόφαση των εταίρων για τη µετατροπή και η εταιρική
σύµβαση της εταιρείας µε τη νέα νοµική της µορφή πρέπει να
περιλαµβάνουν και τους εταίρους που, ως εταίροι της εταιρείας
µε τη νέα νοµική της µορφή ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη
της, εφόσον συντρέχει περίπτωση τέτοιας ευθύνης.
2. Σε περίπτωση µετατροπής σε ανώνυµη εταιρεία, η απόφαση
της παραγράφου 1 και το καταστατικό της εταιρείας µε τη νέα
νοµική της µορφή πρέπει να περιλαµβάνουν και τη σύνθεση του
πρώτου διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας και των ελεγκτών
της πρώτης εταιρικής χρήσης. Στην ίδια απόφαση και στο καταστατικό µπορεί επίσης να περιλαµβάνεται και ο διορισµός προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλµένου συµβούλου
ή προσώπων µε άλλη ιδιότητα και αρµοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συµβούλιο.
3. Σε περίπτωση µετατροπής σε ανώνυµη εταιρεία ή σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και, µε τους όρους του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 4072/2012, σε
περίπτωση µετατροπής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία,
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καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον
νόµο, η απόφαση της παραγράφου 1 πρέπει να περιβληθεί τον
τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου.
Άρθρο 123
Ελάχιστο κεφάλαιο – εξακρίβωση της αξίας
της περιουσίας της υπό µετατροπή εταιρείας
1. Σε περίπτωση µετατροπής σε κεφαλαιουχική εταιρεία απαιτείται προηγούµενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της
υπό µετατροπή εταιρείας από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018.
2. Η έκθεση εξακρίβωσης που συντάσσεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 υποβάλλεται σε δηµοσιότητα µε ανάλογη εφαρµογή της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018.
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, το κεφάλαιο της εταιρείας µε τη νέα νοµική της µορφή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο, χωρίς νέες εισφορές, από το ποσό που προκύπτει, αν από
τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της υπό µετατροπή εταιρείας αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της. Εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας µε τη νέα νοµική της µορφή υπολείπεται
από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το νόµο ή το καταστατικό για την εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται µε νέες εισφορές.

πέντε (5) έτη από τη συντέλεση της µετατροπής, εκτός αν η
αξίωση κατά της οµόρρυθµης εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη
παραγραφή.
3. Η ευθύνη των παραγράφων 1 και 2 δεν υφίσταται έναντι δανειστή της µετατραπείσας εταιρείας, εφόσον αυτός συγκατατέθηκε εγγράφως στη µετατροπή.
4. Στις προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστολή και τη διακοπή
της παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί ληξιπρόθεσµη µετά τη
συντέλεση της µετατροπής σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και
2 του άρθρου 113, κατά περίπτωση, η παραγραφή αρχίζει από
το χρονικό σηµείο, κατά το οποίο η αξίωση καθίσταται ληξιπρόθεσµη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Άρθρο 128
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

Άρθρο 124
Είσοδος νέων εταίρων

1. Τα άρθρα 129 έως 133 εφαρµόζονται εφόσον η υπό µετατροπή εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία των περιπτώσεων
α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα στην υπό
µετατροπή κεφαλαιουχική εταιρεία εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις της εταιρικής νοµοθεσίας.

Στην εταιρεία µε τη νέα νοµική της µορφή µπορεί να εισέλθουν
νέοι µέτοχοι ή εταίροι, σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν
τη λειτουργία της.

Άρθρο 129
Γραπτή έκθεση - Διαθεσιµότητα των εγγράφων
για εξέταση από τους µετόχους ή τους εταίρους

Άρθρο 125
Αυτοδίκαιη µετατροπή ετερόρρυθµης εταιρείας
σε οµόρρυθµη εταιρεία

1. Σε περίπτωση µετατροπής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, δεν απαιτείται γραπτή
έκθεση προς τους εταίρους για τη µετατροπή, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 106, εφόσον το σύνολο των εταίρων
της υπό µετατροπή εταιρείας είναι συγχρόνως και διαχειριστές
της.
2. Σε περίπτωση µετατροπής ανώνυµης εταιρείας, το δικαίωµα
των µετόχων που προβλέπεται στο άρθρο 107, µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει έναν (1) τουλάχιστον
µήνα πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης που καλείται να
αποφασίσει για τη µετατροπή και λήγει µε το τέλος της συνέλευσης αυτής.
3. Σε περίπτωση µετατροπής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρθρο 107 µπορεί να ασκείται για
συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συνέλευση των εταίρων που καλείται να αποφασίσει για τη µετατροπή και λήγει µε το τέλος της συνέλευσης
αυτής.

1. Ετερόρρυθµη εταιρεία µετατρέπεται αυτοδίκαια σε οµόρρυθµη εταιρεία σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισµού ή θανάτου
του µοναδικού ετερόρρυθµου εταίρου.
2. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να αναγγείλουν στο Γ.Ε.ΜΗ.
τα περιστατικά της παραγράφου 1.
Άρθρο 126
Αυτοδίκαιη µετατροπή οµόρρυθµης εταιρείας
σε ετερόρρυθµη εταιρεία
1. Οµόρρυθµη εταιρεία µετατρέπεται αυτοδίκαια σε ετερόρρυθµη εταιρεία, στις περιπτώσεις:
α. εισόδου νέου εταίρου µε την ιδιότητα του ετερόρρυθµου
εταίρου,
β. µετατροπής της ιδιότητας ενός έστω οµόρρυθµου εταίρου
σε ετερόρρυθµο εταίρο.
2. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 114.
Άρθρο 127
Παραγραφή αξιώσεων κατά οµόρρυθµων
και ετερόρρυθµων εταίρων
1. Σε περίπτωση µετατροπής οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης
εταιρείας σε κεφαλαιουχική, οι αξιώσεις κατά των οµόρρυθµων
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά των ετερόρρυθµων εταίρων, παραγράφονται ύστερα από πέντε (5) έτη από τη συντέλεση της µετατροπής, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 113, κατά περίπτωση, εκτός αν η αξίωση κατά της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή.
2. Σε περίπτωση µετατροπής οµόρρυθµης εταιρείας σε ετερόρρυθµη σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 126, οι αξιώσεις κατά των οµόρρυθµων εταίρων που µετατράπηκαν σε ετερόρρυθµους παραγράφονται ύστερα από

Άρθρο 130
Απόφαση των εταίρων
1. Σε περίπτωση µετατροπής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαµβάνεται σύµφωνα µε την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3190/
1955.
2. Η µετατροπή οποιασδήποτε κεφαλαιουχικής εταιρείας σε
οµόρρυθµη εταιρεία πραγµατοποιείται µε οµόφωνη απόφαση
του συνόλου των µετόχων ή των εταίρων της. Μη εµφανισθέντες
στη συνέλευση µέτοχοι ή εταίροι µπορούν να εγκρίνουν την απόφαση για τη µετατροπή εγγράφως. Το σχετικό έγγραφο πρέπει
να έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο
446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικηγόρο. Όροι του
καταστατικού της υπό µετατροπή εταιρείας που επιτρέπουν τη
λήψη απόφασης για µετατροπή της µε πλειοψηφία δεν λαµβάνονται υπόψη.
3. Εφόσον µέτοχος ή εταίρος της υπό µετατροπή εταιρείας
ευθύνεται προσωπικά, µετά τη µετατροπή, για τα χρέη της εται-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ρείας µε τη νέα νοµική της µορφή, απαιτείται η ρητή συναίνεσή
του. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση µετατροπής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εφόσον µέτοχος ή εταίρος της υπό µετατροπή εταιρείας πρόκειται να λάβει µερίδια που αντιστοιχούν σε
εξωκεφαλαιακές εισφορές.
4. Μέτοχος ή εταίρος που διαφώνησε µε τη µετατροπή, δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά των µετοχών ή των µεριδίων
του ή, κατά περίπτωση, την έξοδό του από την υπό µετατροπή
εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την οικεία εταιρική µορφή, που εφαρµόζονται αναλόγως. Ο ίδιος µέτοχος ή
εταίρος δικαιούται επίσης να µεταβιβάσει τις µετοχές ή τα µερίδιά του σε τρίτους κατά παρέκκλιση καταστατικών όρων που εισάγουν απαγορεύσεις ή δεσµεύσεις αναφορικά µε τη δυνατότητα µεταβίβασης.
Άρθρο 131
Περιεχόµενο και τύπος της απόφασης
για τη µετατροπή - ελάχιστο κεφάλαιο – µετοχές
και εταιρικά µερίδια της µετατραπείσας εταιρείας
1. Για το περιεχόµενο και τον τύπο της απόφασης της συνέλευσης των µετόχων ή των εταίρων για τη µετατροπή, εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 122.
2. Σε περίπτωση µετατροπής σε ανώνυµη εταιρεία, σε εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης και σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία,
για το ελάχιστο κεφάλαιο και την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 123.
Άρθρο 132
Είσοδος νέων µετόχων ή εταίρων
Στην εταιρεία µε τη νέα της νοµική µορφή µπορεί να εισέλθουν
νέοι µέτοχοι ή εταίροι σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν τη
λειτουργία της.
Άρθρο 133
Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων ιδιωτικής
κεφαλαιουχικής εταιρείας µε εγγυητικές εισφορές
1. Σε περίπτωση µετατροπής ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, εφόσον υπάρχουν µερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές
εισφορές και οι εταίροι που κατέχουν τα µερίδια αυτά δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της εταιρείας που γεννώνται µετά
τη µετατροπή της, οι αξιώσεις κατά των εταίρων αυτών για τα
χρέη της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας παραγράφονται
ύστερα από τρία (3) έτη από τη συντέλεση της µετατροπής σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113, κατά περίπτωση, εκτός αν η αξίωση κατά της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή.
2. Η ευθύνη της παραγράφου 1 δεν υφίσταται έναντι δανειστή
της µετατραπείσας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, εφόσον
αυτός συγκατατέθηκε εγγράφως στη µετατροπή.
3. Στην προθεσµία της παραγράφου 1 εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστολή και τη διακοπή της
παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί ληξιπρόθεσµη µετά τη συντέλεση της µετατροπής σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 113, κατά περίπτωση, η παραγραφή αρχίζει από το
χρονικό σηµείο, κατά το οποίο η αξίωση καθίσταται ληξιπρόθεσµη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 134
Ειδικές διατάξεις για τη µετατροπή ευρωπαϊκής
εταιρείας (SE) σε ανώνυµη εταιρεία και αντίστροφα
Για τη µετατροπή ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) σε ανώνυµη εταιρεία και αντίστροφα εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 128-133,
στο µέτρο που αφορούν την ανώνυµη εταιρεία, σε συνδυασµό
µε τις διατάξεις του Κανονισµού 2157/2001 και τις διατάξεις του
ν. 3412/2005.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 135
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Τα άρθρα 136 έως 139 εφαρµόζονται κατά τη µετατροπή
αστικού συνεταιρισµού της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 2 σε άλλη εταιρεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα, στον υπό
µετατροπή συνεταιρισµό εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1667/
1986.
Άρθρο 136
Έγκριση της µετατροπής – δικαίωµα εξόδου
1. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης του συνεταιρισµού,
σύµφωνα µε το άρθρο 108, λαµβάνεται µε την απαρτία και την
πλειοψηφία που προβλέπονται αντίστοιχα στην παράγραφο 4 και
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986.
2. Ο συνεταίρος που διαφώνησε µε την απόφαση της παραγράφου 1 έχει δικαίωµα εξόδου από το συνεταιρισµό. Το δικαίωµα εξόδου του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να
περιοριστεί από το καταστατικό και ιδίως δεν υπόκειται σε όρο
του καταστατικού για ελάχιστη υποχρεωτική παραµονή στο συνεταιρισµό. Περιορισµός της αξίωσης του συνεταίρου για απόδοση της αξίας της µερίδας του από ειδικές διατάξεις του νόµου
δεν θίγεται.
3. Για τη µετατροπή εταιρείας σε συνεταιρισµό απαιτείται οµόφωνη απόφαση του συνόλου των µετόχων ή των εταίρων, εφόσον το καταστατικό του συνεταιρισµού προβλέπει ευθύνη των
συνεταίρων για τα χρέη του συνεταιρισµού που υπερβαίνει την
αξία κάθε συνεταιριστικής µερίδας. Μη εµφανισθέντες στη συνέλευση µέτοχοι ή εταίροι µπορούν να εγκρίνουν την απόφαση
για τη µετατροπή εγγράφως. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να έχει
θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικηγόρο. Όροι του καταστατικού της υπό µετατροπή εταιρείας που επιτρέπουν τη
λήψη απόφασης για µετατροπή της µε πλειοψηφία δεν λαµβάνονται υπόψη.
4. Το δικαίωµα των συνεταίρων που προβλέπεται στο άρθρο
107 µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει
το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση που
καλείται να αποφασίσει για τη µετατροπή και λήγει µε το πέρας
αυτής.
Άρθρο 137
Αποτελέσµατα της µετατροπής
Η µετατροπή συνεταιρισµού συντελείται µε την καταχώριση
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 113. Οι λοιπές
διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις
του ν. 1667/1986 δεν θίγονται.
Άρθρο 138
Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων
1. Σε περίπτωση µετατροπής συνεταιρισµού σε εταιρεία, της
οποίας οι µέτοχοι ή εταίροι δεν ευθύνονται προσωπικά για τα
χρέη της, οι αξιώσεις κατά των συνεταίρων για τα χρέη του συνεταιρισµού παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τη
συντέλεση της µετατροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 113, εκτός αν η αξίωση κατά του συνεταιρισµού υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή.
2. Η ευθύνη της παραγράφου 1 δεν υφίσταται έναντι δανειστή
του συνεταιρισµού, εφόσον αυτός συγκατατέθηκε εγγράφως
στη µετατροπή.
3. Στην προθεσµία της παραγράφου 1 εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστολή και τη διακοπή της
παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί ληξιπρόθεσµη µετά τη συν-
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τέλεση της µετατροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 113, η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σηµείο κατά το
οποίο η αξίωση καθίσταται ληξιπρόθεσµη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)
ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
Άρθρο 139
Για τη µετατροπή ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας
(ΕΣΕτ) σε αστικό συνεταιρισµό και αντίστροφα εφαρµόζονται
αναλογικά οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3
του άρθρου 130, των άρθρων 135 έως 138 σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1435/2003 και του Μέρους Δ’ του
ν. 4099/2012.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 140
Διατηρούµενες σε ισχύ διατάξεις
1. Ειδικές διατάξεις εταιρικού δικαίου που ρυθµίζουν θέµατα
µετασχηµατισµών άλλων εταιρικών µορφών από εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ιδίως όσον αφορά το επιτρεπτό, τις
προϋποθέσεις, τη διαδικασία πραγµατοποίησης και τα αποτελέσµατά τους, παραµένουν σε ισχύ.
2. Ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν ζητήµατα µετασχηµατισµών, για συγκεκριµένες κατηγορίες επιχειρήσεων ή για επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ειδική εποπτεία ή προβλέπουν µεταξύ
άλλων την έκδοση ειδικής εγκριτικής απόφασης, παραµένουν σε
ισχύ. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος.
3. Εταιρικοί µετασχηµατισµοί του παρόντος, οι οποίοι πραγµατοποιούνται από ή στους οποίους µετέχει πιστωτικό ίδρυµα ή
άλλο νοµικό πρόσωπο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α’154) διέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 2515/1997, οι οποίες παραµένουν σε ισχύ.

Η παρ. 16 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α’ 154) αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως και 12 εφαρµόζονται
επί διασπάσεων πιστωτικών ιδρυµάτων, οι οποίες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς, καθώς και επί εισφοράς από λειτουργούν
πιστωτικό ίδρυµα κλάδου, µέρους, τµήµατος ή υποκαταστήµατός του σε άλλο λειτουργούν ή νεοσυσταθέν πιστωτικό ίδρυµα.»
Άρθρο 144
Τροποποίηση του ν. 3419/2005
Στον ν. 3419/2005 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των περί µετατροπής διατάξεων του νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς, οι
οποίες ρυθµίζουν τη συντέλεση των περιπτώσεων µετατροπών
που διέπονται απ’ αυτόν, συντελείται η µετατροπή των υπόχρεων
εταιρειών σε ανώνυµες εταιρείες, σε εταιρείες περιορισµένης
ευθύνης, σε ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, σε αστικούς συνεταιρισµούς και σε εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις
γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.»
β) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των περί συγχώνευσης και
διάσπασης διατάξεων του νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς, οι οποίες ρυθµίζουν τη συντέλεση συγχωνεύσεων και
διασπάσεων που διέπονται απ’ αυτόν, συντελείται η συγχώνευση
ή η διάσπαση, µε µόνη την εγγραφή και πριν από τη διαγραφή
της εταιρείας που απορροφάται ή διασπάται.»
Άρθρο 145
Τροποποιήσεις του ν. 4099/2012

1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε:
α) συγχωνεύσεις στις οποίες η ηµεροµηνία του σχεδίου του
άρθρου 7 είναι µεταγενέστερη της ενάρξεως ισχύος του, για
οποιαδήποτε από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση,
β) διασπάσεις στις οποίες η ηµεροµηνία του σχεδίου του άρθρου 59 είναι µεταγενέστερη της ενάρξεως
ισχύος του,
για οποιαδήποτε από τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση,
γ) µετατροπές στις οποίες η απόφαση του άρθρου 108 λαµβάνεται µετά την έναρξης ισχύος του.
2. Μετασχηµατισµοί οι οποίοι δεν εµπίπτουν στις διατάξεις των
παραγράφων 1 έως 3 συνεχίζουν να διέπονται από τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Στον ν. 4099/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 145 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το σχέδιο συγχώνευσης καταχωρίζεται και δηµοσιεύεται
στην οικεία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν.
3419/2005, και κατά περίπτωση στην ιστοσελίδα του συνεταιρισµού της παραγράφου 1. Στη σχετική ανακοίνωση, η οποία δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., περιέχονται και
τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Κανονισµού.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 145 καταργείται.
γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 152 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Πριν από τη γενική συνέλευση, που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 35 του Κανονισµού, εµπειρογνώµονες,
οι οποίοι ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 4548/2018
πιστοποιούν κατ’ αναλογία, ότι τηρούνται οι κανόνες της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κανονισµού.»
δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 154 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Πριν από τη γενική συνέλευση, η οποία καλείται να εγκρίνει
το σχέδιο µετατροπής της ΕΣΕτ σε συνεταιρισµό και το καταστατικό του σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Κανονισµού, εµπειρογνώµονες, οι οποίοι ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν.
4548/2018 βεβαιώνουν ότι η ΕΣΕτ διαθέτει ενεργητικό ισοδύναµο
τουλάχιστον προς το κεφάλαιό της.».

Άρθρο 142
Παραποµπές

Άρθρο 146
Τροποποίηση του ν. 4548/2018

Όπου διάταξη νόµου παραπέµπει στις περί συγχωνεύσεων,
διασπάσεων ή µετατροπών διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920,
των νόµων 3190/1955, 4072/2012 και 1667/1986 ή άλλων νοµοθετηµάτων, όσον αφορά εταιρικές µορφές που εµπίπτουν στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2, από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παραποµπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες
διατάξεις του παρόντος.

Στον ν. 4548/2018 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η τροποποίηση του καταστατικού, η λύση της ανώνυµης
εταιρείας ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης και η
αναβίωσή της εγκρίνονται, ύστερα από τη διενέργεια ελέγχου
νοµιµότητας από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας της έδρας της εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος και του ν. 3419/2005 (Α’ 297). Ο έλεγχος νοµιµότητας
περιορίζεται στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος, του καταστατικού και των διατάξεων του ν. 3419/2005 και αποτελεί ανα-

Άρθρο 141
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 143
Τροποποίηση του ν. 2515/1997
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γκαία προϋπόθεση για τη διενέργεια της καταχώρισης και την
πραγµατοποίηση της δηµοσιότητας από την αρµόδια υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση µεταβολών των καταχωρίσεων της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., που δεν εµπίπτουν στο πρώτο εδάφιο, όπως
µεταβολών στην εκπροσώπηση της εταιρείας ή δηλώσεων προσαρµογής του καταστατικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4, η αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας) του άρθρου 7 του
ν. 3419/2005 των υποβληθέντων εγγράφων. Τυπικός έλεγχος
(έλεγχος πληρότητας) νοείται η διαπίστωση ότι τα υποβαλλόµενα έγγραφα είναι πλήρη και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
του νόµου, χωρίς έλεγχο του περιεχοµένου τους.»
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης εγκρίνει, ύστερα
από έλεγχο νοµιµότητας, τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, σύµφωνα µε τον ν. 3777/2009 (Α’ 127).»
γ) Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 117 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Η συγχώνευση µε απορρόφηση ανώνυµης εταιρείας από
άλλη ανώνυµη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%)
των µετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυµης εταιρείας για τη συγχώνευση µε απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής
εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των µετοχών ή µεριδίων της, καθώς και η απόφαση
διασπώµενης ανώνυµης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι
επωφελούµενες εταιρείες κατέχουν τις µετοχές της στο σύνολό
τους , σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.»
δ) Ο τίτλος του άρθρου 171 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 171
Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας»
ε) Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 171 καταργούνται.
Άρθρο 147
Καταργούµενες διατάξεις
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 141, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) τα άρθρα 66 έως 89 του κ.ν. 2190/1920,
β) τα άρθρα 51 και 53-55 του ν. 3190/1955,
γ) το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 87, τα άρθρα 106 έως 115
και τα άρθρα 282, 282Α και 283 του ν. 4072/2012,
δ) οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 10 και το άρθρο 16 του
ν. 1667/1986,
ε) η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2166/1993,
στ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία αντίκειται στις
διατάξεις του παρόντος.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/55/ΕΕ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΕΕ L 133)
Άρθρο 148
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)
Αντικείµενο- πεδίο εφαρµογής- εξαιρέσεις
1. Σκοπός των άρθρων 148 έως 154 είναι η προσαρµογή της
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 133) για την
έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο των δηµόσιων συµβάσεων.
2. Ο παρών θεσπίζει κανόνες για τα ηλεκτρονικά τιµολόγια που
εκδίδονται κατά την εκτέλεση των συµβάσεων, οι οποίες υπάγονται στους νόµους 3978/2011 (Α’137), 4412/2016 (Α’147) και
4413/2016 (Α’ 148) και, ειδικότερα, καταλαµβάνει: α) συµβάσεις
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οι οποίες συνάπτονται στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3978/2011, β) δηµόσιες συµβάσεις και συµβάσεις έργων, εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, προµηθειών και γενικών υπηρεσιών των οποίων η εκτιµώµενη αξία,
εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια
των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, γ) συµβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών των οποίων η εκτιµώµενη αξία ισούται µε ή υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι πέντε
χιλιάδες (5.225.000) ευρώ, όπως το όριο αυτό αναθεωρείται,
σύµφωνα µε το εδάφιο β’ της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4413/2016.
3. Ο παρών δεν καταλαµβάνει τα ηλεκτρονικά τιµολόγια που
εκδίδονται κατά την εκτέλεση συµβάσεων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του ν. 3978/2011, στις οποίες η σύναψη και η
εκτέλεση της σύµβασης έχουν χαρακτηριστεί απόρρητες ή πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά µέτρα ασφαλείας κατ' εφαρµογή
των κείµενων νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων
και µε τον όρο ότι τα ουσιώδη εθνικά συµφέροντα δεν µπορούν
να προστατευτούν µε λιγότερο οχληρά µέτρα.
Άρθρο 149
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισµοί:
1) «ηλεκτρονικό τιµολόγιο»: τιµολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε διαρθρωµένη ηλεκτρονική µορφή, η
οποία επιτρέπει την αυτόµατη και ηλεκτρονική επεξεργασία του,
2) «βασικά στοιχεία ηλεκτρονικού τιµολογίου»: σύνολο ουσιαστικών στοιχείων πληροφόρησης τα οποία πρέπει να περιέχονται
σε ηλεκτρονικό τιµολόγιο, προκειµένου να είναι δυνατή η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε
τη νοµοθεσία,
3) «υπόδειγµα σηµασιολογικών δεδοµένων»: διαρθρωµένο σύνολο λογικά αλληλένδετων όρων και των εννοιών τους που προσδιορίζουν τα βασικά στοιχεία ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου,
4) «συντακτική δοµή»: µηχαναγνώσιµη γλώσσα ή διάλεκτος
που χρησιµοποιείται για να αναπαριστά τα στοιχεία δεδοµένων
που περιέχονται στο ηλεκτρονικό τιµολόγιο,
5) «συντακτικές δεσµεύσεις»: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ένα υπόδειγµα σηµασιολογικών
δεδοµένων για ένα ηλεκτρονικό τιµολόγιο µπορεί να παρουσιάζεται στις διάφορες συντακτικές δοµές,
6) «αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτουσες αρχές, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 3 του ν. 4413/2016,
7) «µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτουσες αρχές,
όπως ορίζονται στην περίπτωση 3 της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4412/2016,
8) «κεντρική υπηρεσία προµηθειών»: η Κεντρική Αρχή Αγορών
(ΚΑΑ) όπως ορίζεται στην περίπτωση 17 της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4412/2016,
9) «αναθέτοντες φορείς»: οι αναθέτοντες φορείς, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 4 του ν. 4413/2016 ,
10) «διεθνές πρότυπο»: διεθνές πρότυπο, όπως ορίζεται στην
περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
1025/2012 της 22ης Οκτωβρίου 2012 (ΕΕ L 316),
11) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως ορίζεται
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 1025/2012,
12) «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων»:
το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931-1: 2017, Ηλεκτρονική Τιµολόγηση-Μέρος 1: Σηµασιολογικό µοντέλο δεδοµένων των στοιχείων πυρήνα ηλεκτρονικού τιµολογίου, τα στοιχεία αναφοράς
του οποίου έχουν δηµοσιευτεί στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ)
2017/1870 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2017 (L 266) και
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ο κατάλογος συντακτικών δοµών µε στοιχεία αναφοράς «CEN/TS
16931-2:2017, Ηλεκτρονική τιµολόγηση — Μέρος 2: Κατάλογος
συντακτικών δοµών που συµµορφώνονται µε το πρότυπο EN
16931-1», όπως αυτός παρατίθεται στο παράρτηµα της παραπάνω απόφασης. Τα ευρωπαϊκά τυποποιητικά έγγραφα ΕΝ
16931-1: 2017 και CEN/TS 16931-2:2017 έχουν ενταχθεί στο
εθνικό σύστηµα τυποποίησης και ισχύουν ως ΕΛΟΤ ΕΝ 16931-1:
2017 και ΕΛΟΤ CEN/TS 16931-2:2017,
13) «πωλητής»: οικονοµικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί
η σύµβαση, σύµφωνα µε την περίπτωση 18 της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3978/2011, τις περιπτώσεις 11 και 43 της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 4413/2016,
14) «αγοραστής»: η αναθέτουσα αρχή και ο αναθέτων φορέας
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 6 έως 9, αντίστοιχα, του παρόντος.
Άρθρο 150
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ )
Βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιµολογίου
Τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιµολογίου είναι µεταξύ
άλλων:
α) αναγνωριστικά της επεξεργασίας και του τιµολογίου,
β) χρονική περίοδος του τιµολογίου,
γ) στοιχεία του πωλητή,
δ) στοιχεία του αγοραστή,
ε) στοιχεία του δικαιούχου πληρωµής,
στ) στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου του πωλητή,
ζ) στοιχεία αναφοράς της σύµβασης,
η) λεπτοµερή στοιχεία παράδοσης,
θ) οδηγίες για την πληρωµή,
ι) στοιχεία που αφορούν απαλλαγή ή επιβάρυνση,
ια) πληροφορίες για το συγκεκριµένο στοιχείο του τιµολογίου,
ιβ) συνολικά ποσά του τιµολογίου,
ιγ) ανάλυση του Φ.Π.Α..
Άρθρο 151
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)
Παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιµολογίων
Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαµβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιµολόγια που είναι σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης
ηλεκτρονικών τιµολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση
12 του άρθρου 149.
Άρθρο 152
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)
Προστασία δεδοµένων
1. Η ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος.
2. Εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό από το ενωσιακό ή
εθνικό δίκαιο και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού
Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119), προσωπικά δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί
για τον σκοπό έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων µπορεί να χρησιµοποιηθούν µόνο για τον σκοπό αυτόν ή για συµβατούς σκοπούς.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Κανονισµού
για την Προστασία Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679, οι όροι δηµοσιοποίησης, για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας, προσωπικών
δεδοµένων τα οποία συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής τιµολόγησης είναι σύµφωνοι µε τον σκοπό της δηµοσίευσης και τη βασική αρχή περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
Άρθρο 153
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)
Χρήση ηλεκτρονικών τιµολογίων
όσον αφορά τον Φ.Π.Α.

Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των άρθρων 1-22 του ν. 3763/2009 (Α’80) και του άρθρου
9 του ν. 4308/2014 (Α’ 251).
Άρθρο 154
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώµη της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε το
περιεχόµενο και τη µορφή του ηλεκτρονικού τιµολογίου στο
πλαίσιο των δηµόσιων συµβάσεων σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό
πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Υποδοµών και Μεταφορών, Εθνικής Άµυνας και
Εσωτερικών καθορίζονται η αρχιτεκτονική, οι διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωµής ηλεκτρονικού τιµολογίου, οι
απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης µε ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα του δηµοσίου, οι τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδοµένων, ο χρόνος
έναρξης ισχύος του άρθρου 151, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει την 18η Απριλίου 2019 για τις κεντρικές κυβερνητικές
αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών και την 18η Απριλίου 2020
για τις µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες
φορείς και κάθε άλλο τεχνικό και ειδικό θέµα αναγκαίο για την
εφαρµογή του άρθρου 151.
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 155
Η παρ. 10 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 (Α’ 74), όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4554/2018 αναριθµείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Η έγκριση για τους σκοπούς της παραγράφου 1 χορηγείται σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται οι µεταποιητικές και
συναφείς δραστηριότητες των άρθρων 17- 40 του ν. 3982/2011
(Α’ 143), στις περιοχές των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου
17 του ν. 3325/2005 (Α’ 68) ή σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και εκµεταλλεύσεις, καθώς
και στη γη υψηλής παραγωγικότητας, υπό τους όρους που ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται, κατ’ επίκληση της παραγράφου 4.»
Άρθρο 156
Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 38 του
ν. 3190/1955 (Α’ 91) προστίθεται το γράµµα α’ και στο τέλος του
πρώτου εδαφίου προστίθεται περίπτωση β’ ως εξής:
«β. Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µπορεί να µετατραπεί σε
Ανώνυµη Εταιρία µε απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που
λαµβάνεται µε πλειοφηφία των τριών πέµπτων (3/5) του συνολικού αριθµού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία πέµπτα
(3/5) του εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον µε την ίδια απόφαση αποφασίζεται αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης ύψους τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ µε αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού
της εταιρείας µε τις ως άνω πλειοψηφίες. Σε αυτή την περίπτωση, τυχόν δεκαδικός αριθµός που προκύπτει σχετικά µε την
πλειοφηφία του αριθµού των εταίρων, στρογγυλοποιείται στην
αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό της ή στην αµέσως προηγούµενη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι µικρότερο του µισού της.
Άρθρο 157
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του Τµήµατος Α’ (άρθρα 1-147) αρχίζει την 15η Απριλίου 2019.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

4681

Η ισχύς του Τµήµατος Β’ (άρθρα 148-154) αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,

2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

12. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

13. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

15. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 14.10’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, µόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού:
«Ίδρυση παιδικού σταθµού στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, ρύθµιση θεµάτων του Ταµείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατάργηση του
Οργανισµού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες
διατάξεις», σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη
που θα σας διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

