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Τι τροποποίησε η ΠΝΠ της 11 Ιουνίου 2013 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και του κατά περίπτωση 
εποπτεύοντος Υπουργού: α) οι ανώνυμες 
εταιρείες με την επωνυμία … "Ελληνική 
Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)", β) τα 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την 
επωνυμία, … και γ) άλλα νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, 
εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς 
πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον 
το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου 
του καταβεβλημένου μετοχικού τους 
κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν 
επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον 
εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους: 
αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να 
διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων 
εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων 
εταιρειών … 

 

2. Με την απόφαση της προηγούμενης 
παραγράφου καθορίζεται η τύχη της περιουσίας 
του νομικού προσώπου που τυχόν καταργείται, ο 
φορέας που καθίσταται διάδοχος των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, το 
καταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει στην 
περίπτωση συγχώνευσης και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης 
παραγράφου." 
 
ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΟΠΩΣ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΠ ΤΗΣ 
11.6.2013 

2. Με την απόφαση της προηγούμενης 
παραγράφου α) σε περίπτωση κατάργησης του 
φορέα, όπως και τυχόν θυγατρικών του, 
καθορίζεται η διακοπή της λειτουργίας του 
καθώς και των τυχόν θυγατρικών του, ως και ο 
χρόνος αυτής, η τύχη της περιουσίας του 
καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως και 
των τυχόν θυγατρικών του, ρυθμίζονται όλα τα 
θέματα της διαδοχής των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών τους, όπως και η τύχη των 
εκκρεμών δικών, της αυτοδίκαιης λύσης των 
πάσης φύσεως εργασιακών σχέσεων και των 
συμβάσεων έργου, της αυτοδίκαιης λήξης όλων 
των αποσπάσεων προσωπικού καθώς και κάθε 
σχετικό με αυτά θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της 
θητείας των οργάνων διοίκησης, των 
διαδικασιών και οργάνων που απαιτούνται για 
τη διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια, 
… Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και του κατά περίπτωση 
εποπτεύοντος τον καταργούμενο ή 
συγχωνευόμενο φορέα, καθορίζονται τα θέματα 
που αφορούν την διαφύλαξη της περιουσίας των 
καταργούμενων ή συγχωνευόμενων φορέων, οι 
σχετικές διαδικασίες και όργανα και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα. 

 


