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ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ο. Ε/ Ε. Ε 

 
Σύμφωνα με τον Ν. 4072/2012 (παρ.1 άρθρο 268) 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ 

 
Την λύση των προσωπικών εταιρειών ακολουθεί η εκκαθάριση εκτός αν οι 

εταίροι έχουν συμφωνήσει διαφορετικά σύμφωνα με το καταστατικό. 

 

Για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από το ΓΕΜΗ διακρίνουμε τις εξής 

περιπτώσεις: 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1  

Η προσωπική εταιρεία (ΟΕ, ΕΕ) έχει 

λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση 

 

 

Οι εκκαθαριστές συντάσσουν ισολογισμό έναρξης και 

πέρατος εκκαθάρισης. Η εταιρεία διαγράφεται από το 

ΓΕΜΗ μετά την περάτωση της εκκαθάρισης (άρθρο 268 

του ν. 4072/2012) Επομένως, οι εκκαθαριστές οφείλουν 

να προσκομίσουν στην υπηρεσία ΓΕΜΗ τον ισολογισμό 

πέρατος εκκαθάρισης και αφού καταχωρηθεί εκδίδεται 

σχετική Ανακοίνωση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ίδια διαδικασία 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΠΕΡΑΤΟΣ 4ΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ 

Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (Άρθρο 267 & 281 

ΤΟΥ Ν. 4072/2012) 

 

 

Όταν προσέρχεται στην ΥΓΕΜΗ μία εταιρεία για 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ζητάμε:  

 
Να έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, προσκομίζοντας  

1. αίτηση/ δήλωση του ή των εκκαθαριστών  

2. και επισυνάπτουν αν υποχρεούνται** ισολογισμούς πέρατος 

εκκαθάρισης  

 

Αν δεν υποχρεούνται στη σύνταξη τέτοιου ισολογισμού, δήλωση 

του ή των εκκαθαριστών στην οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα 

την ημερομηνία πέρατος της εκκαθάρισης (αφού έχει γίνει η 

είσπραξη των απαιτήσεων και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων της εταιρείας προς κάθε ιδιωτικό ή Δημόσιο 

φορέα), και Διακοπή ΔΟΥ. 
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2 Η προσωπική εταιρεία (ΟΕ, ΕΕ) έχει 

λυθεί ΧΩΡΙΣ τη λύση της να 

ακολουθήσει το στάδιο της 

εκκαθάρισης διότι οι εταίροι έχουν 

συμφωνήσει διαφορετικά (π.χ στο 

καταστατικό προβλέπεται ο τρόπος 

διανομής της εταιρικής περιουσίας και 

της κάλυψης των υποχρεώσεων προς 

τρίτους)  

 

Α) Αν η λύση επήλθε με απόφαση των εταίρων στο 

ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή ή και το 

συμφωνητικό λύσης στο οποίο αναφέρεται ότι έχουν 

τακτοποιηθεί δικαιώματα & υποχρεώσεις προς τρίτους 

και έχουν διανεμηθεί τυχόν περιουσιακά στοιχεία μεταξύ 

τους. Στη συνέχεια η εταιρεία διαγράφεται και 

ακολουθεί η Ανακοίνωση 

 

Β) Αν η λύση παρήλθε λόγω παρόδου χρόνου διάρκειας, 

η ΥΓΕΜΗ αλλάζει αυτεπάγγελτα (άρθρο 11 ν. 

3419/2005) την κατάσταση της εταιρείας σε διαγραφή 

 

Γ) Αν η λύση επέρχεται με δικαστική απόφαση, η 

εταιρεία διαγράφεται από την ημερομηνία έκδοσή της , 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο διατακτικό. 

 

Δ) Αν έχουμε λύση λόγω αποχώρησης εταίρου που την 

καθιστά μονοπρόσωπη ή αποχώρηση του μοναδικού 

ομόρρυθμου εταίρου ετερόρρυθμης εταιρείας και εφόσον 

παρέλθει άπρακτο το δίμηνο, η εταιρεία διαγράφεται 

αυτεπάγγελτα (άρθρο 11 ν. 3419/2005)1 

 

 

 

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

1. Αν οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας 

ακολουθεί η εκκαθάριση 

 

 2. Τα ονόματα και η κατοικία των εκκαθαριστών εγγράφονται στο ΓΕΜΗ. Το 

ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αντικατάστασης του εκκαθαριστή. 

 

3. Οι εκκαθαριστές υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία με την προσθήκη των 

λέξεων (υπό εκκαθάριση) 

 

4. Κατά την έναρξη και την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές συντάσσουν 

ισολογισμό 

 

5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης η εταιρεία ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ από το ΓΕΜΗ. 

Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας παραδίδονται προς φύλαξη σε έναν από τους 

εταίρους ή σε τρίτο. Σε περίπτωση διαφωνίας ο εταίρος ή ο τρίτος ορίζεται από το 

μονομελές πρωτοδικείο της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών 

μέτρων 

 

6. Στο Άρθρο 11 «Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, μεταβολές και 

διαγραφές» του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α’) προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι : « 1. Αν 

υπόχρεος ή τρίτος που έχει ειδικό έννομο συμφέρον, παραλείψουν να υποβάλουν 
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αίτηση καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει 

αυτεπάγγελτα, μετά από έλεγχο, στην αναγκαία καταχώρηση, εφόσον διαπιστώνει με 

βεβαιότητα την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών πράξεων, εγγράφων και δηλώσεων 

που αφορούν τον υπόχρεο, για τα οποία απαιτείται καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για 

την ανωτέρω καταχώρηση, οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. λαμβάνουν 

υπόψη, ιδίως, τις δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν την εμπορική ιδιότητα 

προσώπου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν αυτό κατατάσσεται μεταξύ των 

υπόχρεων. 2. Αν ο υπόχρεος ή τρίτος που έχει ειδικό έννομο συμφέρον παραλείψουν 

να υποβάλουν αίτηση μεταβολής ή Διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ., η αρμόδια υπηρεσία 

καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στη μεταβολή ή τη Διαγραφή 

των καταχωρήσεων, εφόσον διαπιστώνει με βεβαιότητα ότι τα νομικά γεγονότα, 

έγγραφα και δηλώσεις που καταχωρήθηκαν ήταν από την αρχή ή κατέστησαν 

μεταγενέστερα παράνομα, αναληθή ή ανακριβή. 3. Πριν η αρμόδια υπηρεσία 

καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβεί αυτεπαγγέλτως στις πράξεις που προβλέπονται 

στις προηγούμενες παραγράφους, καλεί εγγράφως τον υπόχρεο είτε να υποβάλει 

σχετική αίτηση εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών είτε να εκθέσει τους 

λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η καταχώρηση, μεταβολή ή Διαγραφή. 

Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει 

αυτεπαγγέλτως στην καταχώρηση, στη μεταβολή ή τη Διαγραφή και επιβάλλει στον 

υπόχρεο και στους νόμιμους εκπροσώπους του πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 17….» 

 

 

7. Υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία Ο.Ε. - Ε.Ε. που είναι υποχρεωμένες να 

δημοσιεύουν ισολογισμούς» άρθρο 50α με τίτλο «"Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και 

Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες" του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει [μετά την 

προσθήκη του με το άρθρο 16 του Π.Δ. 419/1986 (Α` 197)], σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2,3 & 4 του οποίου : 3.1.) Άρθρο 50α, παραγρ 2. : «Οι διατάξεις των 

άρθρων 4 παρ. 5, 8, 8α, 17 παρ. 3, 18 παρ. 1, 22, 23, 38 παρ. 4, 44 παρ. 4, 46 παρ. 1, 

47 παρ. 5, 50 και 60 παρ. 13 και 14 (N.3190/1955) όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις Ετερόρρυθμες κατά μετοχές Εταιρείες, 

οπότε η συνέλευση των εταίρων αντικαθίσταται από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. 

 

 
 

 

 

 

 

 


