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Μαρούσι, 20/01/2020 

ΠΡΟΣ: 
Εργαζόμενους της Εταιρείας  
 
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, 

 

Με την παρούσα ενημέρωση, σας γνωστοποιούμε ότι η διαδικασία διάσπασης με απόσχιση των 

κλάδων της Εταιρείας προχωρά κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 

μηνός Φεβρουαρίου 2020. Ειδικότερα: 

 
1. Η Εταιρεία, προς συμμόρφωσή της με την από 15.02.2019 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ανταγωνισμού, θα διασπασθεί με απόσχιση των κλάδων της, που αφορούν στην παραγωγή γόνου 

και ιχθύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 καθώς και τις 

διατάξεις του Νόμου 4548/2018.  

2. Στο πλαίσιο της διάσπασης της Εταιρείας θα δημιουργηθούν δύο νέες ανώνυμες εταιρείες 100% 

θυγατρικές, στις οποίες θα εισφερθούν οι ως άνω κλάδοι και στις οποίες θα μεταφερθεί το 

προσωπικό της εταιρείας που απασχολείται στους κλάδους αυτούς, ως εξής: 

(Ι) Στην νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΛΑΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα εισφερθεί ο κλάδος που περιλαμβάνει τις κάτωθι μονάδες και θα 

μεταφερθεί το προσωπικό που απασχολείται σε αυτές:  

(α) Μονάδες πάχυνσης: 1. Άγιος Σεραφείμ (νομός Φθιώτιδος -2 τοποθεσίες), 2. Τάπιες (νομός 

Φθιώτιδος), 3. Ακρωτήρι Δενδρούλια (Λάρυμνα, νομός Φθιώτιδος), 4. Λαγονήσι (Λάρυμνα, νομός 

Φθιώτιδος), 5. Δροσί (Ρόδος), 6. Νήσος Μάκρη (Ρόδος). 

(β) Ιχθυογεννητικοί σταθμοί: 1. Λάρυμνα (νομός Φθιώτιδος), 2. Τάπιες (νομός Φθιώτιδος).  

(γ) Μονάδες συσκευασίας : 1. Άγιος Σεραφείμ (νομός Φθιώτιδος), 2. Νίμος (Ρόδος). 

(ΙΙ) Στη νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα εισφερθεί ο κλάδος που περιλαμβάνει τις κάτωθι 

μονάδες πάχυνσης στον Κορινθιακό Κόλπο και θα μεταφερθεί το προσωπικό που απασχολείται σε 

αυτές: 1. Ακρωτήρι Τράχηλος, 2. Όρμος Σπηλιά, 3. Όρμος Χρυσαϊτη.   

3. Ήδη, έχει συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας για την 31.01.2020 με θέμα την 

έγκριση της διαδικασίας αυτής. Στη συνέχεια θα συνταχθεί ειδική συμβολαιογραφική πράξη, η οποία 

θα υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές. Η διάσπαση θα ολοκληρωθεί με την καταχώρηση 

στο ΓΕ.ΜΗ. της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, που θα εγκρίνει την διάσπαση καθώς 

και τη σύσταση των νέων εταιρειών. 
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4. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης και μεταφοράς του προσωπικού πιθανολογείται κατά 

προσέγγιση η 28η Φεβρουαρίου 2020.  

5. Με την έγκριση, καταχώρηση και ολοκλήρωση της διάσπασης, οι εργασιακές σχέσεις μεταφέρονται 

αυτοδίκαια εκ του νόμου στις παραπάνω δύο νέες θυγατρικές εταιρείες, όπως περιγράφεται 

παραπάνω και συγκεκριμένα, κάθε ένας εκ των εργαζομένων που απασχολείται στις μονάδες των ως 

άνω κλάδων θα μεταφερθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, στην αντίστοιχη νέα θυγατρική εταιρεία, οι 

οποίες υπεισέρχονται αυτοδικαίως στη θέση της Εταιρείας ως νέοι εργοδότες.  

6. Δια της διάσπασης και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις 

που έχει η Εταιρεία από σύμβαση ή σχέση εργασίας με το προσωπικό που μεταφέρεται 

μεταβιβάζονται στις ως άνω δύο νέες εταιρείες, που είναι οι διάδοχοι εργοδότες, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν τις εργασιακές σχέσεις ως έχουν κατά το χρόνο της διάσπασης. 

7. Η Εταιρεία και μετά τη διάσπαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τις νέες εταιρείες 

(διάδοχους εργοδότες) για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι 

το χρόνο που οι διάδοχοι εργοδότες αναλαμβάνουν τις συμβάσεις εργασίας. 

8. Στη συνέχεια και σύμφωνα με την από 15.02.2019 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ως άνω 

θυγατρική εταιρεία «ΡΟΛΑΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα 

πωληθεί στην εταιρεία «ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.» και η ως άνω θυγατρική εταιρεία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα πωληθεί στην εταιρεία «Ιχθυοτροφεία 

Κεφαλλονιάς Α.Ε.».  

 
Η παρούσα συνιστά πληροφόρηση των εργαζομένων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του Π.Δ. 178/2002.  

 

Για την «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» 

 

 

 

Λ. Κολιούλης 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 
 
 
 
 


