ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
• Προσωπική εταιρία με νομική προσωπικότητα που
επιδιώκει εμπορικό σκοπό.
• Για τα χρέη της ευθύνονται τουλάχιστον ένας από
τους εταίρους, έναντι των εταιρικών δανειστών,
απεριόριστα και «εις ολόκληρο (Ομόρρυθμος
Εταίρος), ενώ τουλάχιστον ένας άλλος από τους
εταίρους ευθύνεται περιορισμένα (Ετερόρρυθμος
εταίρος) §1, άρθρο 271, ν.4072/2012

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Εμπορική εταιρία

ιδρύεται για να ασκήσει
εμπορικές πράξεις κατ’ επάγγελμα (δραστηριότητα).
• Έχει νομική προσωπικότητα
διατυπώσεις
δημοσιότητας ίδιες με Ο.Ε (άρθ. 273, ν.4072/2012),
• Προσωπική σημαντικός ο ρόλος εταίρων στην
ύπαρξη και τη λειτουργία της Ε.Ε (όπως Ο.Ε)
• Διαφέρει από Ο.Ε ύπαρξη 2 κατηγοριών εταίρων
‐ Ομόρρυθμοι : Με ευθύνη πρωτογενής, προσωπική,
απεριόριστη και «εις ολόκληρον» προς δανειστές
‐ Ετερόρρυθμοι: Με ευθύνη «απλού χρηματοδότη» ‐
Δε μπορεί να είναι απεριόριστη – Δεν απαιτείται και
δεν αποκτούν εμπορική ιδιότητα.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε
• Ισχύουν κατά βάση όσα αναφέρθηκαν σε σχέση με
τη σύσταση της Ο.Ε.
• Απαιτείται εταιρική σύμβαση και η τήρηση των
προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας /ΓΕΜΗ
• Εταιρική επωνυμία σχηματίζεται υποχρεωτικά είτε
με τα ονόματα των εταίρων, είτε το όνομα ενός ή
πλειόνων ή όλων των Ομόρρυθμων εταίρων, είτε
με το αντικείμενο της εταιρίας μαζί με την
επωνυμία Ε.Ε. Το όνομα του ετερόρρυθμου εταίρου
απαγορεύεται να αποτελέσει την εταιρική επωνυμία
ή να συμπεριληφθεί σε αυτή.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε (2)
• Η Ετερόρρυθμη μπορεί να προκύψει και
από:
 Μετατροπή Α.Ε κατά τα άρθρα 66α και 67
του ΚΝ 2190/1920,
 Μετατροπή Ε.Π.Ε κατά τα άρθρα 53 του
ν.3190/1955 και 283 του ν.4072/2012.
 Μετατροπή Ι.Κ.Ε, κατά το άρθρο 106 ν.4072
 Μετατροπή Ο.Ε., κατά το άρθρο 282Α ν.4072

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε (1)
• Βασίζεται στη συνύπαρξη δύο κατηγοριών εταιρών
• Για τους Ομόρρυθμους εταίρους οι σχέσεις μεταξύ
τους και μεταξύ αυτών και της εταιρείας
διαγράφονται όπως Ο.Ε.
• Οι Ετερόρρυθμοι έχουν την εταιρική ιδιότητα
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα ομορρύθμων πλην
όσων εξαιρεί ο νόμο και το καταστατικό
π.χ. ο Ετερόρρυθμος εταίρος δε δικαιούται, ούτε
υποχρεούται σε άσκηση διαχείρισης (άρθ.274 παρ.
1 του ν.4072/2012 )

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε (2)
• Διαχειριστές είναι αποκλειστικά οι Ομόρρυθμοι,
όμως η εταιρική σύμβαση μπορεί να αμβλύνει ή να
άρει αυτόν τον περιορισμό.
• Εκπροσώπηση: Το άρθρο 278 του ν.4072/212
προβλέπει ότι «με την εταιρική σύμβαση μπορεί να
ανατεθεί σε ετερόρρυθμο εταίρο η εκπροσώπηση
της εταιρεία» και ότι για κάθε πράξη εκπροσώπησης
«…θα ευθύνεται ο ίδιος ο ομόρρυθμος εταίρος…»
• Με έξοδο, αποκλεισμό ή θάνατο του μοναδικού
ετερόρρυθμου εταίρου, η εταιρεία μετατρέπεται
αυτόματα σε Ομόρρυθμη (άρθρο 282, ν.4072/12).

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε (3)
•
•
•
•
•

Ο Ετερόρρυθμος εταίρος έχει:
Δικαίωμα ελέγχου εταιρικών λογαριασμών και βιβλίων
της εταιρείας (εκτός εάν το καταστατικό το απαγορεύει),
Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρικής χρήσης,
κατά το ποσοστό της συμμετοχής του,
Λοιπά περιουσιακής φύσεως δικαιώματα που
αναφέρθηκαν ως προς τους ομόρρυθμους εταίρους,
Υποχρέωση αποφυγής πράξεων ανταγωνισμού προς την
εταιρεία (άρθρο 276 του ν.4072/2012),
Υποχρέωση συμμετοχής στις ζημιές της εταιρείας έως το
ποσό της εισφοράς του (άρθρο 277 του ν.4072/2012).

Η ΛΗΞΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
Λύση Ε.Ε
• Η λύση της Ε.Ε. επέρχεται για τους ίδιους λόγους του
που αφορούν την Ο.Ε (άρθρου 259 του ν.4072/2012 )
• και επιπλέον με την έξοδο, αποκλεισμό ή θάνατο του
μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου…
Εκτός αν με τροποποίηση του καταστατικού, που πρέπει
να καταχωρισθεί εντός 4 μηνών στο ΓΕΜΗ, ένας από
τους ετερόρρυθμους εταίρος καταστεί ομόρρυθμος ή
εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος
(άρθ. 281 του ν.4072/2012
• Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και
άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας.

Η ΛΗΞΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΒΙΩΣΗΤΗΣ Ε.Ε.
Εκκαθάριση / Περάτωση/Αναβίωση
• Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
• Καθήκοντα εκκαθαριστών αναλαμβάνουν και οι
ετερόρρυθμοι εταίροι, εκτός και αν προβλέπεται
διαφορετικά στο καταστατικό της εταιρείας ή
αποφασίσουν διαφορετικά οι εταίροι ή το
δικαστήριο σε περίπτωση διαφωνίας.
• Για τα θέματα της περάτωσης και αναβίωσης
ισχύουν ότι ακριβώς ισχύει για την Ο.Ε.

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ
• Πρόκειται :
‐ Εμπορική εταιρεία, με νομική προσωπικότητα,
‐ Ένας τουλάχιστον εταίρος ‐ ο ομόρρυθμος,
ευθύνεται έναντι των δανειστών, παράλληλα με την
εταιρεία απεριόριστα και «εις ολόκληρον»,
‐ Οι Ετερόρρυθμοι μένουν στο κατά μετοχές
διηρημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, χωρίς
να έχουν ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας.

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ
• Άρθρο 248, ν.4072/2012: «1. H ετερόρρυθμη
εταιρεία κατά μετοχές είναι η ετερόρρυθμη
εταιρεία, στην οποία οι εταιρικές μερίδες
παρίστανται με μετοχές. Κάθε εταιρική μερίδα
αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες μετοχές».
Όλοι οι εταίροι (και οι ομόρρυθμοι) συμμετέχουν
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (με χρηματικές
ή σε είδος εισφορές), το οποίο είναι διηρημένο σε
ίσα τμήματα, τις μετοχές, οι οποίες συναπαρτίζουν
μία ή περισσότερες εταιρικές μερίδες.

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ
Παρατηρήσεις (1)
‐ Οι ομόρρυθμοι εταίροι έχουν τα δικαιώματα και
υποχρεώσεις της θέσης τους, όπως σε Ε.Ε και ΟΕ.
‐ Οι ετερόρρυθμοι εταίροι λειτουργούν ως μέτοχοι,
στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης, έχοντας θέση
μετόχου, όπως και στην Α.Ε.
Υποχρέωσή τους η καταβολή στην εταιρεία της
ονομαστικής αξίας των μετοχών που έχουν
αναλάβει, όπως κάνει και κάθε μέτοχος Α.Ε.

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ
Παρατηρήσεις (2)
• Επωνυμία: «... σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή
περισσότερων ομόρρυθμων εταίρων, είτε από το
αντικείμενο της επιχείρησης, είτε από άλλες ενδείξεις με
την προσθήκη των λέξεων «ετερόρρυθμη εταιρεία κατά
μετοχές» ολογράφως ή με τη σύντμηση «Ε.Ε.Μ.»
(άρθ.284 ν.4072/2012)
• Θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας:
εφαρμόζονται το άρθρο 50α (ΟΕ, ΕΕ και ΕΕΜ) του ν.
3190/1955 για την Ε.Π.Ε, και κατά τα λοιπά οι κανόνες
που ισχύουν στην Α.Ε., στο μέτρο που συμβιβάζονται με
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τη φύση της
εταιρείας.

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ
Παρατηρήσεις (3)
• Οι σχέσεις των ομόρρυθμων εταίρων μεταξύ τους και
έναντι των ετερορρύθμων και των τρίτων, όπως και η
διαχείριση της εταιρείας καθορίζονται από τους κανόνες
που ισχύουν για την Ο.Ε (αρθρ. 284, ν.4072/2012)
• Για την απόφαση τροποποίησης του καταστατικού της
εταιρείας απαιτείται, η συναίνεση των ομορρύθμων
εταίρων. Οι ετερόρρυθμοι αποφασίζουν με αυξημένα
ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας όμως η απόφασή
τους χωρίς τη συναίνεση των ομόρρυθμων εταίρων δεν
θα έχει καμία ισχύ. (παρ. 6, άρθ.284, ν.4072/2012)

Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ:
• Η αφανής εταιρεία αποτελεί τον εταιρικό
τύπο με τη μεγαλύτερη εφαρμογή της αρχής
της ελευθερίας των συμβάσεων, δίνοντας
την δυνατότητα στους εταίρους της να
ρυθμίσουν τις (εσωτερικές) εταιρικές τους
σχέσεις απολύτως ελεύθερα.

Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
• Σύμφωνα με το άρθ. 285, ν.4072/2012:
«1. Με τη σύμβαση της αφανούς εταιρείας ο
ένας από τους εταίρους (εμφανής εταίρος)
παραχωρεί σε άλλον ή άλλους εταίρους
(αφανείς εταίρους) δικαίωμα συμμετοχής
στα αποτελέσματα μιας ή περισσότερων
εμπορικών πράξεων ή εμπορικής επιχείρησης,
που διενεργεί στο όνομα του, αλλά προς το
κοινό συμφέρον των εταίρων».

Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χαρακτηριστικά (1):
• Είναι εταιρεία: είναι σύμβαση με την οποία δύο ή
περισσότερα πρόσωπα αναλαμβάνουν αμοιβαία την
υποχρέωση επιδίωξης κοινού σκοπού με κοινές
εισφορές.
• Ο όρος «αφανής» δε σημαίνει «αόρατη». Δηλώνει
ότι η πραγματική ύπαρξή της είναι νομικά
αδιάφορη, δηλαδή χωρίς έννομες συνέπειες για τις
συναλλαγές με τρίτους. Οι τρίτοι γνωρίζουν την
ύπαρξη της εταιρίας, συναλλάσσονται μόνο με τον
εμφανή εταίρο και έναντι μόνο αυτού αποκτούν
δικαιώματα και υποχρεώσεις και ποτέ έναντι της
εταιρίας ή των αφανών εταίρων.

Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χαρακτηριστικά (2):
• Είναι «εσωτερική» εταιρεία: Προς τα έξω δεν
εμφανίζεται η εταιρεία, ούτε ως ένωση προσώπων
χωρίς νομική προσωπικότητα, ούτε φυσικά ως
νομικό πρόσωπο αφού δεν υπόκειται σε
δημοσιότητα.

Χαρακτηριστικά (3):
• Ο εμφανής εταίρος δικαιούται και
υποχρεούται έναντι των συνεταίρων του να
μεταβιβάζει τα οικονομικά αποτελέσματα
της δράσης τους.
Ο εμφανής εταίρος δεν «παραχωρεί
δικαιώματα»
Συμβάλλεται με τους αφανείς συνεταίρους,
έχει απέναντί τους υποχρεώσεις και
δικαιώματα, όπως και αντίστροφα.

Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χαρακτηριστικά (3):
• Δεν έχει και δε μπορεί να αποκτήσει νομική
προσωπικότητα (Μπορεί να επανιδρυθεί δίδοντας
τη μορφή μιας εξωτερικής εμπορικής εταιρείας με
νομική προσωπικότητα)
• Είναι δυνητικά εμπορική εταιρεία (μπορεί και μη
εμπορικού σκοπού)
• Η εμπορικότητα κρίνεται στο πρόσωπο του
εμφανούς εταίρου
• Είναι προσωπική εταιρεία
• Δεν έχει πτωχευτική ικανότητα (πτωχεύει όμως ο
εμφανής Εταίρος)

Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύσταση
• Απαιτείται κατάρτιση εταιρικής σύμβασης,
• Για τον εμφανή εταίρο απαιτείται η διάθεση
εμπορικής ικανότητας, ενώ για τους αφανείς αρκεί,
αν είναι φυσικά πρόσωπα, η δικαιοπρακτική
ικανότητα,
• Η σύμβαση πρέπει να έχει το ελάχιστο
περιεχόμενο του ΑΚ 741
• Καταρτίζεται άτυπα ‐έχει αποδεικτική μόνο
σημασία,
• Η εισφορά συνίσταται σε οποιαδήποτε παροχή
(την καταβάλει ο αφανής στον εμφανή )

Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εσωτερική λειτουργία
• Για την εσωτερική λειτουργία της αφανούς
εταιρείας ισχύουν οι κανόνες την Ο.Ε και την Ε.Ε
• Ανώτατο όργανο είναι το σύνολο των εταίρων
• Η διαχείριση ανήκει στον εμφανή εταίρο
(οι τρίτοι συναλλάσσονται ατομικά μαζί του)
• Εκπροσώπηση δεν υφίσταται, καθώς πρόκειται για
εσωτερική εταιρεία
• Όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα κέρδη και τις
ζημιές και στο προϊόν εκκαθάρισης
• Κάθε αφανής εταίρος έχει δικαίωμα ελέγχου
βιβλίων και εγγραφών του εμφανούς εταίρου

Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η λήξη και η αναβίωση
• Η λύση της αφανούς εταιρείας επέρχεται για τους
ίδιους λόγους που προβλέπονται και για την αστική
εταιρεία (ΑΚ 765 επ.)
• Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση, η
οποία διενεργείται όπως και επί της αστικής
εταιρείας από τον εμφανή εταίρο.
• Η εταιρεία περατώνεται με τη διανομή του τυχόν
προκύψαντος προϊόντος της εκκαθάρισης
• Μέχρι την περάτωση είναι δυνατή η αναβίωση της
εταιρείας.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
• Εξωτερική, προσωπική εταιρεία, δημιούργημα της
πρακτικής των συναλλαγών, η οποία αποβλέπει στη
υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου, με τη
συνεργασία των εταίρων.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Χαρακτηριστικά (1)
• Ύπαρξη Εταιρικού δεσμού (Τα μέλη της
κοινοπραξίας συνδέονται μεταξύ τους με εταιρική
σύμβαση ‐ συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
προσώπων για αμοιβαία ανάληψη υποχρέωσης
επιδίωξης κοινού σκοπού με κοινές εισφορές).
• Είναι προσωπική εμπορική εταιρία, εφόσον ο
σκοπός είναι η επιχείρηση εμπορικών πράξεων κατ’
επάγγελμα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Χαρακτηριστικά (2)
• Αν ο σκοπός δεν είναι εμπορικός, η
κοινοπραξία θα συνιστά Αστική Εταιρεία του
ΑΚ741επ., η οποία μπορεί να αποκτήσει
νομική προσωπικότητα κατά τον ΑΚ 784,
εφόσον ο σκοπός της είναι οικονομικός.
• Εφόσον ασκείται εμπορική δραστηριότητα,
καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και
εφαρμόζονται ως προς αυτήν αναλόγως οι
διατάξεις για Ο.Ε (§3, άρθ. 293, ν.4072/12)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

