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Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 

2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνω-

σίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που 

δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 

από την παράνομη απόκτηση, χρήση και απο-

κάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για 

την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικο-

νομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Άρθρο 1

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προστασία 

της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 

πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 

(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 

απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157)

Μετά το άρθρο 22 του ν. 1733/1987 (Α΄ 171) προστίθενται 
άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ, 22Ε, 22ΣΤ, 22Ζ, 22Η, 22Θ, 22Ι και 
22Κ ως εξής:

«Άρθρο 22Α
(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2016/943)
Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί

1. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α-22Κ του παρόντος 
εφαρμόζονται στις τεχνογνωσίες και στις επιχειρη-

ματικές πληροφορίες που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικά απόρρητα) και οι οποίες παράγουν έννομα 
αποτελέσματα στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α-22Κ του παρόντος δεν 
θίγουν:

α) την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της 
έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται 
στο Σύνταγμα και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμά-
των της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου 
του σεβασμού της ελευθερίας και της πολυφωνίας των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης,

β) την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων 
που επιβάλλουν στους κατόχους εμπορικού απορρήτου 
να αποκαλύπτουν, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών απορ-
ρήτων, στο κοινό ή σε διοικητικές ή δικαστικές αρχές 
στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων των αρχών 
αυτών,

γ) την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων 
που επιβάλλουν ή επιτρέπουν στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις εθνικές 
δημόσιες αρχές να αποκαλύπτουν πληροφορίες που 
υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, τις οποίες τα ανω-
τέρω όργανα, οργανισμοί ή αρχές κατέχουν σύμφωνα 
με, και σε συμμόρφωση με, τις υποχρεώσεις και τα 
προνόμια που προβλέπονται στο ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο,

δ) την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και το δικαί-
ωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, σύμφω-
να με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και την αντίστοιχη 
πρακτική.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α-22Κ δεν αποτελούν 
λόγο περιορισμού της κινητικότητας των εργαζομένων. 
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την άσκηση της κινητικότητας, 
η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22Α-22Κ δεν 
δικαιολογεί:

α) τον περιορισμό της εκ μέρους των εργαζομένων 
χρήσης των πληροφοριών, που δεν συνιστούν εμπορικό 
απόρρητο σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγρά-
φου 4,
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Άρθρο 82

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομικών, καθορίζονται οι διαδικα-
σίες, οι προϋποθέσεις, οι προσφερόμενες λειτουργίες 
και εφαρμογές και οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες 
αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας του άρθρου 71.

2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομικών μπορεί να τροποποιεί-
ται το περιεχόμενο της αίτησης του άρθρου 72. Με την 
απόφαση αυτή μπορεί να προβλεφθεί και προαιρετικό 
περιεχόμενο της αίτησης.

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομικών μπορεί να τροποποιείται 
ο κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται 
μαζί με την αίτηση του άρθρου 72 ή ανακτώνται από την 
πλατφόρμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται 
ότι ορισμένα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται υποχρε-
ωτικά μαζί με την αίτηση, αλλά μπορούν να υποβληθούν 
το αργότερο έως τη λήξη της διαδικασίας συναινετικής 
ρύθμισης του άρθρου 74.

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται 
λεπτομέρειες της διαδικασίας συναινετικής ρύθμισης 
του άρθρου 74.

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος 
προσδιορισμού του ακριβούς ύψους της συνεισφοράς 
του Δημοσίου κατά το άρθρο 76, το όργανο που είναι αρ-
μόδιο να αποφασίζει για τη συνεισφορά του Δημοσίου, 
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με τη συ-
νεισφορά του Δημοσίου. Η απόφαση του προηγούμενου 
εδαφίου πρέπει να συμμορφώνεται προς την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.

6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος προσδιορι-
σμού της αξίας των μεταφορικών μέσων, προκειμένου 
να ελέγχεται το κριτήριο επιλεξιμότητας της περίπτ. ε΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 68.

Άρθρο 83

Τελικές διατάξεις

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι πιστωτές του δημόσιου 
τομέα μπορούν να κοινοποιούν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία γίνεται κάθε 
κοινοποίηση σχετική με το παρόν Μέρος, καθώς και τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να τους 
εκπροσωπούν στη διαδικασία συναινετικής ρύθμισης, 
υποβάλλοντας και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. 
Μέχρι να πραγματοποιηθούν οι πρώτες κοινοποιήσεις 
του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθούν να ισχύουν 
οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα φυ-
σικά πρόσωπα που έχουν υποδειχθεί στα πλαίσια του 
ν. 4469/2017.

2. Πιστωτές, οι οποίοι απέκτησαν απαιτήσεις επιδε-
κτικές ρύθμισης με μεταβίβαση κατά το άρθρο 3 του 
ν. 4354/2015, συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος 
νόμου μόνο μέσω της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων 
από δάνεια και πιστώσεις, στην οποία έχει ανατεθεί η 
διαχείριση σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 4354/2015.

3. Πιστωτές, οι οποίοι απέκτησαν απαιτήσεις επιδε-
κτικές ρύθμισης με τιτλοποίηση κατά το ν. 3156/2013 
συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος Μέρους 
μόνο μέσω του προσώπου, στο οποίο έχει ανατεθεί η 
διαχείρισή τους κατά την παρ. 14 του άρθρου 10 του 
ν. 3156/2013.

4. Αιτήσεις του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, οι οποίες 
υποβλήθηκαν μέχρι την 28η Φεβρουάριου 2019, χωρίς 
να συνοδεύονται από βεβαιώσεις οφειλών του άρθρου 2 
του ν. 3869/2010, είναι παραδεκτές, εφόσον οι βεβαιώ-
σεις προσκομιστούν μέχρι την 30ή Απριλίου 2019.

5. Οι πιστωτές δικαιούνται να χρησιμοποιούν την 
πλατφόρμα του άρθρου 71 προς το σκοπό άσκησης 
των δικαιωμάτων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
10 του ν. 3869/2010, χωρίς να απαιτείται συνδρομή της 
εισαγγελικής αρχής, αν εκκρεμεί κατά των πιστωτών αί-
τηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 και τα δεδομένα, 
των οποίων ζητείται η κοινοποίηση, βρίσκονται στην 
κατοχή δημόσιας αρχής.

6. Φυσικά πρόσωπα, που πριν την άσκηση της αίτη-
σης του άρθρου 72 έχουν ασκήσει αίτηση του άρθρου 4 
του ν. 3869/2010 και αυτή είναι εκκρεμής σε πρώτο ή 
δεύτερο βαθμό, χωρίς να έχει συζητηθεί, μπορούν να 
υποβάλουν την αίτηση του άρθρου 72 του παρόντος 
νόμου. Αν οι αιτούντες ρυθμίσουν συναινετικά οποια-
δήποτε από τις οφειλές, που είναι επιδεκτικές ρύθμισης 
κατά τον παρόντα νόμο, τότε η δίκη του ν. 3869/2010 
καταργείται. Φυσικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου 
μπορούν να ασκήσουν την αίτηση του άρθρου 77 του 
παρόντος Μέρους μόνο αν παραιτηθούν από την αίτηση 
του άρθρου 4 του ν. 3869/2010.

Άρθρο 84

Έναρξη ισχύος του Έβδομου Μέρους

Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει την 30η Απρι-
λίου 2019, εκτός από το άρθρο 82, η ισχύς του οποίου 
αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 85

Τροποποιήσεις του ν. 4481/2017

1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100) 
αριθμείται σε παράγραφο 1α και μετά την περίπτωση 
α) προστίθεται περίπτωση β) ως εξής:

«β) Ειδικά για την περίπτωση του άρθρου 51Α του πα-
ρόντος, η ανάθεση διαχείρισης δικαιωμάτων στην Ειδική 
Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων του ΟΠΙ, 
εκτείνεται και στην είσπραξη των δικαιωμάτων που είχαν 
γεννηθεί ως αξιώσεις σε χρόνο προγενέστερο της ανάθε-
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σης της διαχείρισης στον ΟΠΙ, για τα οποία είτε δεν έχει 
χορηγηθεί άδεια χρήσης από τον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του 
άρθρου 50, η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, είτε έχει χο-
ρηγηθεί άδεια χρήσης, χωρίς όμως να έχουν καταβληθεί 
τα αναλογούντα δικαιώματα. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει 
και για μη εισπραχθείσες αμοιβές του άρθρου 18 του ν. 
2121/1993.».

2. Στο άρθρο 17 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 

μετά από τη λέξη «τα δικαιώματα» προστίθενται λέξεις 
ως εξής:

«, τα οποία δεν αποτελούν ίδιο περιουσιακό του στοι-
χείο.».

β) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 η λέξη «πνευ-
ματικά» διαγράφεται.

γ) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Τα έσοδα από δικαιώματα ή τα έσοδα που προκύ-
πτουν από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα 
που περιέχονται στους ξεχωριστούς λογαριασμούς της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, καθώς και οι απαι-
τήσεις από δικαιώματα του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης, της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του 
άρθρου 50 και του ΟΠΙ κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 51Α 
είναι ακατάσχετα από οποιονδήποτε κατά παρέκκλιση 
κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.».

δ) Στην παράγραφο 3 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως 
εξής:

«Τα έσοδα και οι απαιτήσεις από δικαιώματα του προ-
ηγούμενου εδαφίου δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφί-
ζονται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση 
και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα 
πιστωτικά ιδρύματα, όσον αφορά τον Οργανισμό Συλ-
λογικής Διαχείρισης ή την Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχεί-
ρισης του άρθρου 50 ή τον ΟΠΙ κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του που προβλέπονται στην παράγραφο 
1 του άρθρου 51Α».

ε) Το πέμπτο εδάφιο αναριθμείται σε έκτο και τροπο-
ποιείται ως εξής:

«Τυχόν μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημό-
σιο, που έχουν ήδη επιβληθεί κατά του Οργανισμού 
Συλλογικής Διαχείρισης ή της Ανεξάρτητης Οντότητας 
Διαχείρισης του άρθρου 50, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4174/2013, για ίδιες οφειλές κατά του Δημοσίου, 
αίρονται αυτοδικαίως.».

στ) Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθενται νέα 
εδάφια ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στις 
εκκρεμείς εκτελέσεις ως προς το ατέλεστο μέρος της 
διαδικασίας αυτών και ως προς τις πράξεις εκτελέσεως 
που θα γίνουν μετά την έναρξη της ισχύος τους. Το κύρος 
και οι έννομες συνέπειες των πράξεων της διαδικασίας 
εκτελέσεως που έχουν γίνει πριν από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου δεν θίγονται.».

3. Μετά την παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος 5 
ως εξής:

«5. Εξαιρούνται από την κατάσχεση στα χέρια του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, της ανεξάρτητης 
οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 και του ΟΠΙ κατά 
την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 51Α, χρηματικές απαιτήσεις τρίτων, 
του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Ταμείων και των πι-
στωτικών ιδρυμάτων, κατά των δικαιούχων φυσικών 
προσώπων μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντα-
κοσίων ευρώ (7.500,00 €) ετησίως για κάθε δικαιούχο 
φυσικό πρόσωπο.».

4. Μετά από τη νέα παράγραφο 5 προστίθεται παρά-
γραφος 6 ως εξής:

«6. Σε περίπτωση πτώχευσης του οργανισμού συλ-
λογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας δια-
χείρισης του άρθρου 50, τα έσοδα από δικαιώματα, τα 
έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων 
από δικαιώματα που περιέχονται στους ξεχωριστούς 
λογαριασμούς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, 
οι απαιτήσεις από δικαιώματα και η εύλογη αμοιβή 
του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, δεν ανήκουν στην 
πτωχευτική περιουσία της παρ. 2 του άρθρου 16 του 
ν. 3588/2007 (Α΄153) (Πτωχευτικός Κώδικας) και απο-
χωρίζονται υποχρεωτικά από αυτήν υπέρ των δικαιού-
χων - μελών, όπως αυτοί εκπροσωπούνται. Η παρούσα 
ρύθμιση εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς αιτήσεις 
πτώχευσης και για αιτήσεις πτώχευσης και τις εκκρεμείς 
πτωχεύσεις.».

5. Στο άρθρο 51Α του ν. 4481/2017, όπως τροποποι-
ήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 45 του ν. 4531/2018 
(Α΄62) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Η ανάθεση της διαχείρισης δικαιωμάτων των 
δικαιούχων στον ΟΠΙ εκτάκτως και προσωρινά σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, δεν συνιστά μεταβίβαση περιου-
σίας κατ’ άρθρο 479 ΑΚ, του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης 
του άρθρου 50, η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, στον 
ΟΠΙ. Ο ΟΠΙ δεν καθίσταται καθολικός ή ειδικός διάδοχος 
του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρ-
τητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50. Η ισχύς της 
παρούσας αρχίζει από την 5.4.2018.».

Άρθρο 86

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4014/2011 

(Α΄ 209) και συμπλήρωση του άρθρου 6Α του 

ν. 3889/2010 (Α΄ 182)

1. α) Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν.4014/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρος».

β) Η περίπτωση ε΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του 
ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ρυθμίζονται 
όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη σύν-
θεση και λειτουργία του.».

2. α) Στο άρθρο 6Α του ν. 3889/2010, όπως προστέθη-
κε με το άρθρο 37 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), προστίθεται 
παράγραφος 2 ως εξής:
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Άρθρο 102

1. α. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4013/
2011 (Α΄ 204), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Προΐσταται των υπηρεσιών που υπάγονται απ’ ευ-
θείας στον Πρόεδρο της Αρχής, συντονίζει και κατευ-
θύνει τις υπηρεσίες που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση 
Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής.».

β. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 
του άρθρου 9 του ν. 4013/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Προΐσταται των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυν-
σης Δημοσίων Συμβάσεων και μεριμνά για την εκτέλεση 
των απαιτούμενων ενεργειών, σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της Αρχής και τις οδηγίες του Προέδρου της.».

γ. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του
 ν. 4013/2011, όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση 
δδ΄ ως εξής:

«δδ) έχει τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Οικο-
νομικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται στην εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία περί δημόσιου λογιστικού.».

δ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του 
άρθρου 9 του ν. 4013/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

« Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει τριετή 
εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειρι-
στικού ελέγχου και διοικητική εμπειρία στο δημόσιο ή 
τον ιδιωτικό τομέα, ενώ συνεκτιμάται η εμπειρία σε γνω-
στικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της Αρχής.».

Άρθρο 103

Τροποποίηση του ν. 4072/2012 (Α΄ 86)

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 294 του ν. 4072/2012 
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4.α. Σε εταιρεία του άρθρου 270, οι εταίροι ευθύνονται 
για τις υποχρεώσεις της μέχρι του ποσού της εταιρικής 
μερίδας τους, όταν η είσοδός τους στην εταιρεία και η 
γένεση των υποχρεώσεων έλαβαν χώρα πριν την έναρξη 
ισχύος του παρόντος και δεν συμμετείχαν καθοιονδή-
ποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.

β. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς ενώ-
πιον των Δικαστηρίων υποθέσεις.».

Άρθρο 104

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 37 του 
ν. 4540/2018 (Α΄ 91) καταργείται.

Άρθρο 105

Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του 
ν. 4587/2018 (Α΄ 218) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Για τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη και 
εξέλιξη του μεταφερόμενου προσωπικού, αναγνωρίζε-
ται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στην 
Ε.Β.Ζ. Α.Ε.».

Άρθρο 106

Η παράγραφος 4α του άρθρου 111 του ν. 2725/1999 
(Α΄ 121) τροποποιείται ως εξής:

«4.α. Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-
2017 και εφεξής, σε περίπτωση που Α.Α.Ε. υποβιβάζεται 
και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης εξαιτίας υποβι-
βασμού της ομάδας από την κατώτερη επαγγελματική 
κατηγορία του αθλήματος ή αναδιάρθρωσης των επαγ-
γελματικών κατηγοριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο 
και εφόσον συσταθεί για το ίδιο άθλημα νέα Α.Α.Ε. από 
το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ή, σε περίπτωση 
συγχώνευσης, από το σωματείο που θα προέλθει ή θα 
παραμείνει από τη συγχώνευση, τότε η νέα Α.Α.Ε. δια-
δέχεται την υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε. και υπεισέρχεται ως 
προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση 
Α.Ε.Ε, ως εξής:

α) Αυτοδικαίως στο σύνολο των υποχρεώσεων προς το 
Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης,

β) αυτοδικαίως στο ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών 
οφειλών (ήτοι οφειλών προς ποδοσφαιριστές, άλλες 
ομάδες, προπονητές, γυμναστές και εν γένει προπονη-
τικά επιτελεία, διαμεσολαβητές, διοργανωτές, τη Διεθνή 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία «FIFA», την Ένωση Ευρωπα-
ϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών «UEFA» και άλλες 
Ομοσπονδίες),

γ) στο υπόλοιπο ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών οφει-
λών (κατά την προηγούμενη περίπτωση), καθώς και 
στο σύνολο των μη αγωνιστικών οφειλών προς τρί-
τους, εάν οι οφειλές αυτές δεν ικανοποιήθηκαν από 
τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της υπό 
εκκαθάριση Α.Ε.Ε. και υπό την προϋπόθεση ότι, έχει 
ολοκληρωθεί αμετάκλητα η δικαστική διεκδίκηση των 
απαιτήσεων των τρίτων τόσο προς τον εκκαθαριστή 
της Α.Ε.Ε. όσο και προς τα πρόσωπα που δημιούργησαν 
τις οφειλές.

Ως υποχρεώσεις / οφειλές νοούνται εκείνες, των οποί-
ων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο έως και τη 
θέση της Α.Ε.Ε. σε εκκαθάριση, με την επιφύλαξη των 
περί παραγραφής διατάξεων. Διακοπή παραγραφής, η 
οποία έχει επέλθει με έγερση αγωγής ή με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο, προβάλλεται και έναντι της νέας Α.Ε.Ε.


		2019-04-01T21:56:43+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




