ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΥ
Αν στο καταστατικό δεν προβλέπεται λύση της εταιρείας λόγω θανάτου 1 , τότε
1. Στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται το πιστοποιητικό θανάτου
2. η εταιρεία λύνεται όπως Ισχύει στο άρθρο 267 ν.4072/12 δηλαδή «Αν
αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και
παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις
μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου»

Αν υπάρχουν κληρονόμοι 2
1. Στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται το πιστοποιητικό θανάτου
2. Καταχώρηση (με ΚΑΚ) των δικαιολογητικών απόδειξης της κληρονομιάς για
κάθε κληρονόμο και δημοσιεύεται η ημερομηνίας εισόδου που συμπίπτει με
την ημερομηνία θανάτου καθώς και το ποσοστό συμμετοχής που κληρονομεί
ο κάθε κληρονόμος
3. Ακολουθεί τροποποίηση – κωδικοποίηση του καταστατικού

1

Σύμφωνα με το Άρθρο 260 του Ν. 4072/12, «Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του
εταίρου» είναι: α. Ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση
εταίρου επιφέρουν την έξοδό του από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην
εταιρική σύμβαση β. Η εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπει και άλλα γεγονότα που
συνεπάγονται την έξοδο του εταίρου

2

Το άρθρο 265 του ν. 4072/2012 προβλέπει ότι: Σε περίπτωση συνέχισης της εταιρείας με
τους κληρονόμους θανόντος εταίρου κάθε κληρονόμος μπορεί να εξαρτήσει την παραμονή
του στην εταιρεία από το αν θα λάβει τη θέση ετερόρρυθμου εταίρου. Εφόσον οι εταίροι δεν
κάνουν δεκτή την πρόταση, ο κληρονόμος μπορεί να εξέλθει. Τα ανωτέρω δικαιώματα
μπορεί να ασκήσει ο κληρονόμος μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την αποδοχή της
κληρονομίας ή την απώλεια του δικαιώματος για την αποποίηση της.
ΑΚ1847: «Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε προθεσμία
τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της. Στην
επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης».
ΑΚ1850: «η αποποίηση είναι άκυρη αν γίνει μετά την πάροδο της προθεσμίας για
αποποίηση. Αν περάσει η προθεσμία, η κληρονομιά θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή». Η
προθεσμία που ορίζει το άρθρο 265 του ν.4072/2012 ορίζεται αυστηρώς στο τετράμηνο,
διαφορετικά η ΟΕ λύεται κατά το άρθρο 267 του 4072/2012.

