Ν.4072/2012
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΝΟΜΟΣ 4072/2012 (α)
• Στις 10 Απριλίου 2012 ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο
«Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική
Μορφή – Σήματα – Μεσίτης Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων
Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις»
• Καταργήθηκε το νομοθέτημα «Περί εμπορικού νόμου» το
οποίος ίσχυε αμετάβλητο από την εισαγωγή στην Ελλάδα του
γαλλικού Εμπορικού Κώδικα (Code de Commerce) του 1807.
• Καλύφθηκαν (κατά μεγάλο μέρος) τα υπάρχοντα ρυθμιστικά
κενά από τις διατάξεις των άρθρων 741‐784 του Αστικού
Κώδικα (ΑΚ), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά και στις
προσωπικές εμπορικές εταιρείες (ΕµπΝ 18).

Ο ΝΟΜΟΣ 4072/2012 (Β)
• Π.Χ : Με τη 766 ΑΚ, η καταγγελία ΟΕ ή ΕΕ ορισμένου χρόνου
από ένα εταίρο επιφέρει πάντα τη λύση της εταιρίας, ακόμα
δηλ. και αν δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος.
Οι ρυθμίσεις του ΑΚ δεν ανταποκρίνονται στη διατήρησης
της εμπορικής επιχείρησης, χωρίς να υπάρχει αποχρών
οικονομικός λόγος, επιφέρουν τη λύση και υγιών εταιριών.
• Με τον ν. 4072/2012 (πρότυπο του οποίου αποτέλεσε η
ρύθμιση του γερμανικού εμπορικού νόμου) δημιουργούνται:
ασφαλέστερο νομοθετικό πλαισίου προσωπικών εταιριών
απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης προσωπικής εταιρίας
αποφυγή λύσης της εταιρίας σε περιπτώσεις όπως θάνατος

Ο ΝΟΜΟΣ 4072/2012 (γ)
• Άρθρα του ν.4072/2012 για Προσωπικές Εταιρίες:
Α) Τα άρθρα 249‐270 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ο.Ε
Β) Τα άρθρα 271‐282 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ε.Ε
Γ) Τα άρθρα 285‐292 με ρυθμίσεις για την Αφανή εταιρεία
Δ) Το άρθρο 293 περιλαμβάνει ρυθμίσεις της Κοινοπραξίας.
• Σημείωση:
Υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικής αναγωγής στο δίκαιο του
ΑΚ για την αστική εταιρεία (άρθ. 249, §2, ν.4072/2012)
Ο Ν.4072/12 εφαρμόζεται και στις εταιρίες που κατά τον χρόνο
εφαρμογής του δεν τελούσαν σε εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον
στις παλαιές εταιρικές συμβάσεις δεν επαναλαμβάνονται
ρυθμίσεις ενδοτικού δικαίου του ΑΚ, όπως ότι ο θάνατος εταίρου
επιφέρει τη λύση της εταιρείας, οπότε και οι διατάξεις αυτές
εξακολουθούν να ισχύουν (§. 1, άρθρου 294) .

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
• Η
προσωπική
εταιρία
με
νομική
προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό
σκοπό, για τα χρέη της οποίας ευθύνονται
όλοι οι εταίροι, έναντι των εταιρικών
δανειστών απεριόριστα και «εις ολόκληρο»
(§ 1 του άρθρου 249 του ν.4072/2012).

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (1)
1. Εμπορική εταιρία Επιδιώκει εμπορικό σκοπό και
οι ομόρρυθμοι εταίροι έχουν την εμπορική
ιδιότητα. Συγκεκριμένα:
‐ Έχει εμπορική ιδιότητα λόγω της δραστηριότητας,
‐ Οι Ομόρρυθμοι (και ετερ.) εταίροι είναι έμποροι,
‐ Ο ανήλικος που αποκτά με δωρεά μερίδιο σε ΟΕ,
δεν αποκτά και την εμπορική ιδιότητα,

‐Καταχώριση στο ΓΕΜΗ

δημιουργείται μαχητό
τεκμήριο
εμπορικής
ιδιότητας
για
τους
καταχωρημένους υπόχρεους.

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (2)
2. Έχει εταιρική περιουσία,
3. Έχει νομική προσωπικότητα,
4. Έχει εταιρική επωνυμία,
5. Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται
απεριόριστα και «εις ολόκληρον» για τις
εταιρικές υποχρεώσεις.

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (3)
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΊΝΑΙ:
• Απεριόριστη: εταίροι ευθύνονται προσωπικά
με ολόκληρη την προσωπική περιουσία τους
• Εις ολόκληρον: αλληλέγγυα μεταξύ όλων των
εταίρων.
• Άμεση: κάθε ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται
άμεσα έναντι δανειστών για τα εταιρικά χρέη
(όχι μέσω εταιρείας).

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (4)
• Πρωτογενής: ο δανειστής μπορεί να στραφεί
απευθείας κατά του ομορρύθμου εταίρου, ή κατά
του συνόλου των ομόρρυθμων ή και της ίδιας της
εταιρείας για το συνολικό/μερικό εταιρικό χρέος.
• Ακολουθεί τον αποχωρούντα εταίρο για τις
εταιρικές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι
την ημέρα της εξόδου του.
• Απεριόριστη και «εις ολόκληρον» για τον
νεοεισερχόμενο εταίρο για χρέη και υποχρεώσεις
που δημιουργήθηκαν πριν την είσοδό του.

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (5)
6. Καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ
έναρξη της νομικής προσωπικότητας της ΟΕ.
7. Ισχύουν ως προς αυτήν οι αρχές της ατομικής
διαχείρισης και εκπροσώπησης
8. Επί πτωχεύσεως της εταιρίας, συμπτωχεύουν και οι
ομόρρυθμοι εταίροι
9. Συνενώνονται η εργασία (υποχρέωση επιδίωξης του
κοινού σκοπού), η φερεγγυότητα (απεριόριστη
ευθύνη όλων των εταίρων) και τα κεφάλαια
(εισφορές).

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (6)
10.Έχει
ευελιξία
ατομικής
διαχείρισης
και
εκπροσώπησης, ελαστικότητας σχέσεων των
εταίρων και έλλειψης τυπικών διαδικασιών,
11.Αυξημένος κινδύνος για εταίρους απερισκεψία
στη διαχείριση πτώχευση αυτών και της εταιρίας
12.Το δίκαιο της ΟΕ εφαρμόζεται σε κάθε εταιρία με
εμπορικό σκοπό, σε περίπτωση ατελούς/παράτυπης
σύστασης. Π.χ. η μη τήρηση των διατυπώσεων που
απαιτούνται για τη σύσταση ΑΕ

ΣΥΣΤΑΣΗ

Ομόρρυθμης Εταιρείας
• Προϋποθέτει έγκυρη σύναψη εταιρικής σύμβασης
δύο ή περισσότερα συμβαλλόμενα πρόσωπα
(φυσικά/νομικά) ικανά για δικαιοπραξία, που
υποχρεούνται στην επιδίωξη κοινού σκοπού.
Δε μπορεί να συσταθεί ΟΕ από ένα μόνο πρόσωπο
(μερική διάσπαση της αρχής αυτής εισάγεται με το
άρθρο 267 του ν. 4075/2012).
• Η σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως και με ιδιωτικό
έγγραφο. (Συμβολαιογραφικός τύπος όταν υπάρχει
εισφορά που περιλαμβάνει εμπράγματο δικαίωμα
επί ακινήτου)

ΣΥΣΤΑΣΗ

Ομόρρυθμης Εταιρείας(2)
• Ο.Ε. που συστήνεται με ιδιωτικό έγγραφο
εξυπηρετείται από τις ΥΜΣς των Επιμελητηρίων
(Ν.3853/2010, άρθρο 5), ενώ για όσες συστήνονται
με συμβολαιογραφικό έγγραφο η διαδικασία
σύστασης γίνεται από συμβολαιογράφο.
• Το καταστατικό καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Με την
καταχώρισή του η εταιρεία αποκτά νομική
προσωπικότητα
γένεση ενός νέου, αυτοτελούς
προσώπου, διαφορετικού από τα πρόσωπα των
μελών της.

ΣΥΣΤΑΣΗ

Ομόρρυθμης Εταιρείας(3)
• Το καταστατικό περιλαμβάνει
α) Τα ουσιώδη στοιχεία:
‐ Τα ονόματα και οι υπογραφές των εταίρων.
‐ Η συμφωνία περί συστάσεως ΟΕ
‐ Η αμοιβαιότητα στην ανάληψη υποχρεώσεων
‐ Η υποχρέωσης για καταβολή κοινών εισφορών
‐ Η υποχρέωση επιδίωξης κοινού εμπορ. σκοπού
‐ Η επωνυμία
‐ Η έδρα

ΣΥΣΤΑΣΗ

Ομόρρυθμης Εταιρείας(4)
• Β) τα επουσιώδη στοιχεία:
‐ Διάρκεια (αορίστου αν δεν ορίζεται‐ ΑΚ766/7)
‐ Χρόνος έναρξης (ημ/νία καταχώρισης ΓΕΜΗ)
‐ Χρόνος λήξης (ορισμένου χρόνου)
‐ Εταιρικά όργανα και άσκηση αρμοδιοτήτων/
διαχειριστές
‐ Λοιπά: εκκαθαριστές, επίλυση διαφορών,
μεταβίβαση μεριδίων, λύση σε περίπτωση
θανάτου, λήψης αποφάσεων π.χ. πλειοψηφικός

Ελαττώματα της εταιρικής
Σύμβασης
• Άκυρη εταιρία λογίζεται ως μη γενόμενη (ΑΚ180/4)
Όταν η εταιρία δεν έχει αρχίσει εργασίες, η
αποκατάσταση γίνεται με εφαρμογή των διατάξεων
για τις αδικοπραξίες και τον ψευδοαντιπρόσωπο,
τον αδικαιολόγητο πλουτισμό κ.τ.λ.
Όταν η εταιρία έχει προβεί σε συναλλαγές με
τρίτους, «αναγκαστικά» αναγνωρίζεται μια τέτοια
εταιρεία ως ισχυρή για το παρελθόν, λυόμενης κατά
το εταιρικό δίκαιο με επίκληση του λόγου
ακυρότητα (αρθ.53,ν.4072/12) ή ακυρωσίας (πλάνη,
απάτη, απειλή).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: αλλαγή αρχικού ή τροποποιηθέντος
ήδη περιεχομένου του καταστατικού, λόγω
μετατροπής, συγχώνευσης, είσοδο νέου εταίρου,
παράτασης του χρόνου διάρκειας της εταιρίας ή
αναβίωσης, την οποία συμφωνούν και διενεργούν οι
εταίροι σε στάδιο μεταγενέστερο της ίδρυσης.
• Οι αποφάσεις τροποποίησης λαμβάνονται με
ομοφωνία των εταίρων, εκτός και αν προβλέπεται
διαφορετικά (ΑΚ741/361 & ν.4072/2012, άρθρα 252
& 253)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε.
1.Νομικής και οικονομική θέση εταίρου
• Εταιρική συμμετοχή:
Εκφράζεται με ένα ποσοστό που υποδηλώνει το
μέγεθος της οικονομικής συμμετοχής του κάθε
εταίρου στην εταιρική περιουσία.
Το ποσοστό της εταιρικής συμμετοχής μπορεί να
προσδιορίζεται για κάθε εταίρο στο καταστατικό.
Προσδιορίζει το δικαίωμά του στα κέρδη και τις
ζημιές της εταιρίας και την εν γένει αξία της
συμμετοχής του που του αποδίδεται σε περίπτωση
εξόδου ή αποκλεισμού από την εταιρία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε.
2. Η Οργάνωση της εταιρείας
• Όργανα:
Α. Εταίροι: το σύνολο των εταίρων είναι το ανώτατο
όργανο της ΟΕ, ως συνέλευση
Β. Διαχειριστές: το αποφασιστικό και εκτελεστικό,
συλλογικό ή ατομικό όργανο της ΟΕ,
‐ Όλοι οι εταίροι είναι και διαχειριστές της εταιρείας
‐ Το καταστατικό μπορεί να ορίζει κάποιον/ους από
τους εταίρους (όχι όμως εκτός αυτών)
‐ Τρίτοι ενεργούν μόνο διαχειριστικές πράξεις κατά
πληρεξουσιότητα / εξουσιοδότηση διαχειριστών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε.
2β. Η Οργάνωση της εταιρείας
• Τονίζεται ότι:
Σε περίπτωση που ένας εκ των εταίρων/
διαχειριστών εναντιώνεται στην ενέργεια
μιας πράξης από άλλον διαχειριστή/ εταίρο,
πριν την εκτέλεση της, τότε ο άλλος
διαχειριστής /εταίρος, δεν πρέπει να τελέσει
την πράξη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε.
Οι υποχρεώσεις των εταίρων
• Καταβάλουν ο καθένας τους εισφορά,
• Επιδιώκουν την πραγμάτωση του συμφωνημένου
κοινού εταιρικού σκοπού,
• Εκπληρώνουν οποιαδήποτε άλλη πράξη, παράλειψη
ή ανοχή επιβάλλει σ’ αυτούς η εταιρική σύμβαση,
• Τηρούν την επιβαλλόμενη από την καλή πίστη
συμπεριφορά,
• Συμμετέχουν στις ζημιές της εταιρίας
Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων
λοιποί εταίροι
μπορούν να ζητήσουν δικαστικώς τη λύση της
εταιρίας ή τον αποκλεισμό του ‘παραβάτη’ εταίρου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε.
Τα δικαιώματα των εταίρων
• 1. Προσωπικά δικαιώματα:
‐ Το δικαίωμα άσκησης της εταιρικής αγωγής
‐ Το δικαίωμα της διαχείρισης
‐ Το δικαίωμα της ψήφου
‐ Το δικαίωμα ελέγχου και ενημέρωσης
(αναγκαστικό δίκαιο)
• 2. Περιουσιακά δικαιώματα:
‐ Το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
‐ Το δικαίωμα προσωρινής διανομής κερδών
(πριν το τέλος εταιρικής χρήσης αρθ. 255, ν.4072/2012)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΤΗ ΜΟΡΦΗ Ο.Ε
Η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας (1)
• Η εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπει τη
δυνατότητα μεταβίβασης (ακόμα και μερικής) της
εταιρικής συμμετοχής (αρθρ. 256).
Αν δεν προβλέπεται στο καταστατικό η μεταβίβαση
πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση των
εταίρων, τροποποιώντας σχετικά το καταστατικό.
• Η Μεταβίβαση εν ζωή επιτυγχάνεται μόνο με
τροποποίηση του καταστατικού την οποία
υπογράφουν όλοι οι λοιποί εταίροι, ο μεταβιβάζων
τη συμμετοχή εταίρος και ο νέος εταίρος.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΤΗ ΜΟΡΦΗ Ο.Ε
Η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας (2)
• Μεταβίβαση με διαθήκη ή οποιονδήποτε άλλο
τρόπο κληρονομικής διαδοχής. Λαμβάνεται υπόψη:
‐ Ρητή πρόβλεψη στο καταστατικό για συνέχιση της εταιρίας
από κληρονόμους (άρθ.265, 4072/12),
‐ ΑΚ 1847: «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»,
‐ ΑΚ 1850: «η αποποίηση είναι άκυρη αν γίνει μετά την
πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση. Αν περάσει η
προθεσμία, η κληρονομιά θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή».

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΤΗ ΜΟΡΦΗ Ο.Ε
Η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας (3)
Ως εκ τούτου: η προθεσμία που ορίζει το άρθρο
265 του ν.4072/2012 ορίζεται αυστηρώς στο
τετράμηνο, διαφορετικά η Ο.Ε λύεται κατά το
άρθρο 267 του 4072/2012.
• Αν δεν προβλέπεται στο καταστατικό η συνέχιση της
εταιρείας από τους κληρονόμους και εφόσον ο
αριθμός εταίροι είναι πλέον των δύο, ο θάνατος
ενός εκ των εταίρων επιφέρει απλώς την έξοδό του
από την εταιρία, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των
επιζώντων εταίρων, ενώ η εταιρική συμμετοχή του
αποθανόντος εταίρου προσαυξάνει σύμμετρα τις
συμμετοχές των λοιπών εταίρων.

•

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΤΗ ΜΟΡΦΗ Ο.Ε
Η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας (3)
• Αν δεν προβλέπεται στο καταστατικό η συνέχιση της
εταιρίας από τους κληρονόμους και εφόσον οι
εταίροι είναι δύο, ο θάνατος του ενός εκ των δύο
εταίρων θέτει σε ισχύ τις διατάξεις του άρθρου 267
του ν.4072/2012 περί Μονοπρόσωπης ΟΕ.
• Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ως
συνέπεια του θανάτου εταίρου όχι η έξοδος αυτού,
αλλά η λύση της εταιρείας, ή ότι η εταιρεία θα
συνεχίζεται με έναν ή ορισμένους μόνον
κληρονόμους ή ότι οι επιζώντες εταίροι δύναται να
αποκλείσουν από την εταιρεία τους κληρονόμους ή
να εξαγοράσουν την συμμετοχή τους κ.α.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΤΗ ΜΟΡΦΗ Ο.Ε
Έξοδος εταίρου (1)
• Εκούσια έξοδος (παραίτηση & μεταβίβαση μεριδίων)
‐ Η παραίτηση ενός εταίρου συντελείται με απλή
δήλωση του εξερχομένου προς την εταιρία και τους
λοιπούς εταίρους, χωρίς την επίκληση σπουδαίου
λόγου εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο
καταστατικό (άρθρο 261, ν.4072/2012).
‐ Ο εξερχόμενος εταίρος εισπράττει την αξία της
εταιρικής του συμμετοχής από την εταιρεία αορίστου
χρόνου στο τέλος της εταιρικής χρήσης (άρθρο 261 ν. 4
72/2012). «Στην εταιρεία ορισμένου χρόνου η
καταβολή της αξίας συμμετοχής στον εξερχόμενο
εταίρο εξαρτάται από τη συνδρομή σπουδαίου λόγου.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΤΗ ΜΟΡΦΗ Ο.Ε
Έξοδος εταίρου (2)
• Αναγκαστική έξοδος
‐ Αν συντρέχουν γεγονότα, όπως ο θάνατος, η
κήρυξη πτώχευσης και υποβολή σε δικαστική
συμπαράσταση, και εάν δεν προβλέπεται
διαφορετικά, όπως π.χ. η συνέχιση της εταιρίας από
τους κληρονόμους (Άρθ.260, ν.4072/12).
‐ Έξοδος εταίρου λόγω διώξεως από ατομικό
δανειστή με δικαστική διαταγή (έξοδος και
κατάσχεση αξίας συμμετοχής)
‐ Έξοδος λόγω αποκλεισμού με δικαστική διαταγή
(αντί της λύσης για σπουδαίο λόγο)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε
• Νοούνται οι εξωτερικές σχέσεις. Συγκεκριμένα:
Α) Η εκπροσώπηση της εταιρίας: Η προς τα έξω
ενέργεια νομικών (όχι υλικών) πράξεων της Ο.Ε στο
πλαίσιο της διαχειριστικής της εξουσίας, με την
οποία η ΟΕ εκφράζει τη βούλησή της προς τα έξω.
‐ Οι διαχειριστές καλούνται και «εκπρόσωποι».
‐ Αν το καταστατικό δεν ορίζει κάτι διαφορετικό, η
εξουσία της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης
και της εκπροσώπησης ανήκει σε όλους τους
ομόρρυθμους εταίρους, με την έννοια της ατομικής
άσκησης/διαχείρισης.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε
(β)
• Β) Η ευθύνη της εταιρίας και των εταίρων έναντι
των εταιρικών δανειστών (έχει γίνει προηγούμενη
αναφορά),
• Γ) Η πτώχευση της εταιρείας. Η κήρυξη της
πτώχευσης της εταιρείας επιφέρει τη λύση της
σύμφωνα με την παρ.1 του Άρθ. 259, του
ν.4072/2012.

ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ Ο.Ε
Η λύση της Ο.Ε.
• Σύμφωνα με το άρθρο 259 του ν.4072/2012 1. Η
ομόρρυθμη εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της (η λύση
επέρχεται αυτοδίκαια)
β) με απόφαση των εταίρων,
γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και
δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση
εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.
• Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται
και άλλοι λόγοι λύσης .

ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ Ο.Ε
Η λύση της Ο.Ε. (2)
• Λόγος λύσης και η Μονοπρόσωπη εταιρεία κατά το
άρθρο 267 του ν.4072: «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».

ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ Ο.Ε
Η λύση της Ο.Ε. (3)
• Η Ο.Ε δε λύεται εάν:
• Δεν προβλέπεται ο σχετικός λόγος στο καταστατικό
• Με την πραγματοποίηση ή μη του εταιρικού σκοπού
(κατά ΑΚ 772)
• Με το θάνατο‐ τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση
– την πτώχευση ενός εταίρου (κατά ΑΚ 773‐775)
• Υφίσταται καταγγελία (κατά ΑΚ766)

ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ Ο.Ε
Η Εκκαθάριση (1)
• Η εκκαθάριση:
‐ Έπεται της λύσεως της εταιρείας,
‐ Διεξάγεται για τη διευθέτηση των οικονομικών
και ιδίως των περιουσιακών εκκρεμοτήτων που
υφίστανται κατά τη λύση μεταξύ της εταιρείας, των
εταίρων και των τρίτων, με τελικό σκοπό τη διανομή
της περιουσίας που θα απομείνει (προϊόν της
εκκαθάρισης) στους εταίρους, κατά το λόγο
συμμετοχής του καθενός στα κέρδη.

ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ Ο.Ε
Η Εκκαθάριση (2)
• Διεξάγεται από τους εκκαθαριστές, των οποίων η
εξουσία άρχεται από τη λύση της εταιρείας, οπότε
παύει η εξουσία των διαχειριστών.
• Οι εκκαθαριστές ορίζονται στο καταστατικό. Εάν δεν
αναφέρονται, ορίζεται οποιοσδήποτε με ομόφωνη
απόφαση των εταίρων. Σε περίπτωση διαφωνιών
μεταξύ των εταίρων σχετικά με τον ορισμό των
εκκαθαριστών, εκκαθαριστής ορίζεται από το
αρμόδιο δικαστήριο.

ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ Ο.Ε
Η περάτωση
• Περάτωση της Ο.Ε νοείται: η λήξη της εταιρικής
σύμβασης και «ο θάνατος» του νομικού προσώπου,
που επέρχεται μέσω της ολοκλήρωσης της
εκκαθάρισης και τη διανομή του προϊόντος της
εκκαθάρισης στους εταίρους.
• Ομόρρυθμοι εταίροι: Υπόχρεοι προς τρίτους για τα
εταιρικά χρέη απομένουν για πέντε ακόμη έτη (από
την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της Λύσης και όχι της
περάτωση.

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΕ
• Αναβίωση νοείται η μετά τη λύση και πριν την
περάτωση, επαναφορά της εταιρείας στη δράση για
την επίτευξη του ίδιου ή άλλου εμπορικού σκοπού,
ύστερα από σχετική απόφαση των εταίρων.
• Κατά τη λύση, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται
έχοντας αλλάξει σκοπό, οπότε οι εταίροι μπορούν
να αποφασίζουν τροποποιήσεις της εταιρικής
σύμβαση και φυσικά της αναβίωσης της εταιρείας.
• Αν επήλθε η περάτωση και η διανομή της εταιρικής
περιουσίας, η αναβίωση επέρχεται κυρίως με δικ.
απόφαση.

