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Περιεχοµενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο «ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
-έννοια και βασικά χαρακτηριστικά οµόρρυθµης εταιρείας
-εταιρική επωνυµία
-εταιρική σύµβαση και δηµοσιότητα
-διαχείριση εταιρείας
-πτώχευση εταιρείας
-κέρδη και ζηµιές
-λόγοι λύσεως της οµόρρυθµης εταιρείας
-διαδικασία εκκαθάρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
-έννοια ετερόρρυθµης εταιρείας
-εταιρική επωνυµία
-δηµοσιότητα
-δικαιώµατα και υποχρεώσεις ετερόρρυθµου εταίρου
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-λύση και εκκαθάριση της εταιρείας
-ετερόρρυθµη εταιρεία κατά µετοχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
-έννοια, βασικά χαρακτηριστικά αφανούς εταιρείας
-σύσταση εταιρείας
-δικαιώµατα και υποχρεώσεις των εταιρων της αφανούς
-λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας
-πτώχευση εταίρου

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εκατον εβδοµήντα επτά χρόνια χρειάστηκαν για να αποκτείσει η χώρα µας µε τον
νόµο 4027/12 ένα πλήρες νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των προσωπικών εταιρειών.
Επιλύονται πολλά και σοβαρά προβλήµατα των εταιρειών στην πράξη του. Οι πιο
σηµαντικές ρυθµίσεις είναι πάνω στις οµόρρυθµες εταρείες που αντικαταστάθηκαν από
καινουργιες διατάξεις και άρθα.
Οι προσωπικές εταιρίες, φορείς άσκησης µικροµεσαίων επιχειρήσεων, αποτελούν,
όπως συνήθως λέγεται, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας και συνεπώς έχουν
ανάγκη λειτουργικού και αποτελεσµατικού νοµοθετικού πλαισίου.
Παρόλα αυτά, οι εταιρίες αυτές µέχρι σήµερα ρυθµίζονταν από τις απαρχαιωµένες και
ελλιπείς διατάξεις των άρθρων 18 – 28, 38 – 50 και 64 του Εµπορικού Νόµου. Το
πλαίσιο αυτό παρέµενε αµετάβλητο από το 1835. Έτσι, τόσο οι διατάξεις αυτές όσο και
εκείνες των άρθρων 741 – 784 ΑΚ, που εφαρµόζονταν συµπληρωµατικά, δεν
µπορούσαν να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τα προβλήµατα που ανέκυπταν στη
σύγχρονη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Κυρίως, ο συµβατικός δεσµός µεταξύ των
εταίρων καθιστούσε τις εταιρίες αυτές ευάλωτες και έτοιµες ανά πάσα στιγµή να
καταρρεύσουν υπό τις εκάστοτε ορέξεις και εκβιασµούς οποιουδήποτε εταίρου και έτσι
να διακοπεί η λειτουργία και υγιών επιχειρηµατικών µονάδων. Ακόµη, γεγονότα που
επέρχονταν στο πρόσωπο των εταίρων, όπως ο θάνατος, η δικαστική συµπαράσταση, η
πτώχευση επιδρούσαν στο βίο της εταιρίας και ανέκοπταν την πορεία της.
Στα παραπάνω προβλήµατα και σε άλλα παραπέρα, όπως στη νοµική µεταχείριση
των άτυπων και αδηµοσίευτων εταιριών, στη µονοπρόσωπη εταιρία, στην αναγκαιότητα
της εκκαθάρισης, στα όρια της εξουσίας των διαχειριστών κ.λπ. επιχείρησε να δώσει
απαντήσεις ο ν. 4072/2012 (άρθρα 249 – 293). Και το έκανε σε κάποιο βαθµό µε
επιτυχία.
Ακόµη, ο ίδιος νόµος θέτει σε νέες βάσεις την ετερόρρυθµη και την αφανή εταιρία και
για πρώτη φορά ρυθµίζει την κοινοπραξία. Οι ρυθµίσεις αυτές θα ανασύρουν από την
αφάνεια τους εταιρικούς αυτούς τύπους και θα τους καταστήσουν αξιόλογα εργαλεία στα
χέρια των επιχειρούντων προσώπων.
Παράλληλα, ο νέος νόµος ξεκαθαρίζει το νοµοθετικό καθεστώς που διέπει την αστική
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εταιρία µε νοµική προσωπικότητα, υπάγοντάς την στην αναλογική εφαρµογή των
διατάξεων που διέπουν την οµόρρυθµη εταιρία.

[5]

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-ΕΝΝΟΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο.Ε.

Σύµφωνα µε τα τότε ισχύοντα στην Ελλάδα, την έννοια της οµόρρυθµης εταιρείας
όριζε ο εµπορικός νόµος στα άρθρα 20-22 αυτού. «Οµόρρυθµη εταιρεία είναι η σύµβαση
µεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων, µε σκοπό την ενέργεια εµπορικών πράξεων µε
εταιρική επωνυµία και τα οποία ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα µε όλη την
ατοµική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρείας»2. Το άρθρο 784 του αστικού κώδικα,
συµπλήρωσε τελικά τον παραπάνω ατελή ορισµό, προσθέτοντας ότι «η οµόρρυθµη
εταιρεία έχει δική της νοµική προσωπικότητα, διακεκριµένη από αυτήν των εταίρων της.
Συνέπεια τούτου, είναι ότι έχει δική της νοµική ύπαρξη, επωνυµία, έδρα, ιθαγένεια και
δική της περιουσία. Κύριο χαρακτηριστικό εποµένως είναι η απεριόριστη και αλληλέγγυη
ευθύνη όλων των εταίρων. ∆ηλαδή όλοι οι εταίροι ευθύνονται για τα εταιρικά χρέη όχι
µόνο µέχρι το ποσό της εισφοράς τους, αλλά και µε την ατοµική τους περιουσία που δεν
έχουν παραχωρήσει στην εταιρεία.»3
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http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224013
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http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/Ευρετήριο/ΑΣΤΙΚΟΣΚΩΔΙΚΑΣ/tabid/225/language
/el-GR/Default.aspx
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Απ την άλλη, ο νέος νόµος 4072/12 περί οµόρρυθµων εταιρειών, ορίζει την έννοια
αυτών, στο άρθρο 249 αναφέροντας ότι: «οµόρρυθµη είναι η εταιρεία µε νοµική
προσωπικότητα που επιδιώκει εµπορικό σκοπό και για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται
παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον. Εφόσον δεν υπάρχει ρύθµιση
στο παρόν κεφάλαιο, εφαρµόζονται οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρεία. (µε
εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761 του αστικού κώδικα)»4
Κατα τον Ψυχοµάνη5«Ο ορισµός αυτός, αδυνατώντας να συγκροτήσει κανόνα
δικαίου, δεν αποδίδει ορθά και την νοµική έννοια της οµόρρυθµης εταιρίας. Η τελευταία είναι προφανές- συντίθεται από τα στοιχεία µόνον της «εταιρίας», κατά την ΑΚ 741, της
«εµπορικότητας» του σκοπού, και, ενδεχοµένως, από το στοιχείο ακόµα της
«συνεµπορίας των µελών της», υποδηλοΰν την παράγωγη εµπορική ιδιότητα των
συνεταίρων και την προσωπική µεταξύ τους σχέση και επαγγελµατική προσπάθεια του
καθενός. Έτσι, όπως είναι διατυπωµένος ο ορισµός, φαίνεται να θεωρεί ως ουσιώδες
στοιχείο της εταιρικής συµβάσεως, αφενός µεν τη «νοµική προσωπικότητα», η οποία
όµως δεν µπορεί καν να είναι θέµα συµφωνίας, αλλά το νοµικό µόνον αποτέλεσµα, η
έννοµη συνέπεια, της τήρησης συγκεκριµένων διατυπώσεων δηµοσιότητας από τους
συνεταίρους (ΑΚ 61), αφετέρου δε την «παράλληλη» ευθύνη των εταίρων για τα χρέη
της εταιρίας, η οποία, επίσης, δεν µπορεί να αποτελεί στοιχείο της (νοµικής) εννοίας της,
να είναι δηλαδή θέµα συµφωνίας, αλλά προβλεπόµενη απλώς στο νόµο συνέπεια της
συστάσεως και λειτουργίας της οµόρρυθµης εταιρίας. Το να συµφωνήσουν, πράγµατι, οι
εταίροι µεταξύ τους ότι η εταιρία τους θα έχει νοµική προσωπικότητα, δεν σηµαίνει ότι
αυτή αποκτάται µε µόνη τη συµφωνία. Το να συµφωνήσουν, επίσης ότι θα ευθύνονται
«παράλληλα» και σε ολόκληρο για τα εταιρικά χρέη, δεν σηµαίνει ότι ιδρύουν µε τον
τρόπο αυτό οµόρρυθµη εταιρία, αφού µια τέτοια ευθύνη µπορεί να συµφωνείται
ελεύθερα σε κάθε ενοχική σχέση, ακόµα και σε µια ανώνυµη εταιρία (από τους ιδρυτές ή
µετόχους). Στην οµόρρυθµη, όµως, εταιρία η σε ολόκληρο ευθύνη των εταίρων δεν έχει και δεν µπορεί να έχει- ως πηγή τη σύµβαση, αλλά το νόµο, ο οποίος την αναγνώριζε
πάντα ως «επιτίµιο» ή αναγκαία συνέπεια της «συνεµπορίας» τους. Αλλά και η
4

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/N4072.htm
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Οι επέλθουσες με το νόμο 4072/2012 αλλαγές στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών, εκδόσεις
σάκκουλα 2012, Ψυχομάνης Σπυρίδων, ομόρρυθμη εταιρία σελίδα 3-4(παρ.2)
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παράλειψη από τον δοθέντα ορισµό του όρου «προσωπική» εταιρία ή του όρου της
«συνεµπορίας» των εταίρων, δεν ενέχει κάποια ιδιαίτερη σαφή στροφή της νοµοθεσίας
σε µορφώµατα εταιριών περισσότερο κεφαλαιουχικά, παρά προσωπικά, αφού κάτι
τέτοιο θα υπερέβαινε τη δύναµη των πραγµάτων. Άλλωστε, το έβδοµο µέρος του νόµου
4072/2012, στο οποίο έχουν υπαχθεί τα άρθρα για τις εξεταζόµενες εδώ µορφές
εταιριών, φέρει τον τίτλο «προσωπικές εµπορικές εταιρίες».
Κατά συνέπεια, ουδεµία καινοτοµία δεν είναι διαγνώσιµη πίσω από την παραπάνω
διάταξη, αλλά µάλλον απλή κακοτεχνία. Ο ερµηνευτής της είναι υποχρεωµένος να δεχθεί
ότι η οµόρρυθµη εταιρία αποκτά νοµική προσωπικότητα τηρώντας τις διατυπώσεις που
ορίζονται παρακάτω, στο άρθρο 251 (καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ) και ότι, εφόσον ιδρυθεί
και δηµιουργήσει ως νοµικό πρόσωπο χρέη, ισχύει τότε εκείνο που και ο ίδιος ο νόµος
σε λάθος τόπο αναγνωρίζει -χωρίς να το ορίζει, ως όφειλε-, η «παράλληλη», δηλαδή,
απεριόριστη και σε ολόκληρο συνευ-θύνη των εταίρων για τα εταιρικά χρέη. Μάλιστα,
αναφερόµενη η διάταξη στο ότι «...ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι...» δεν µπορεί
να εννοεί ότι ευθύνονται όµοια µόνον οι εταίροι έναντι των τρίτων, αλλ' ότι «παράλληλα
µε την εταιρία» ευθύνονται και όλοι οι εταίροι. ∆εν µπορεί, επίσης, να εννοεί ότι ο
εταίρος, που πλήρωσε το εταιρικό χρέος, στερείται αναγωγικού δικαιώµατος κατά της
εταιρίας και των συνεταίρων του. Εννοεί, παρά τη νοηµατική πενία των χρησιµοποιηθέντων νέων όρων, το «αλληλέγγυο» της ευθύνης. «Αλληλέγγυα» είναι ασφαλώς κατά το
νόµο (άρθρο 29 ΕισΝΑΚ) η σε ολόκληρο ευθύνη των εταίρων για τα εταιρικά χρέη και,
κατά το νόηµα, η αναγωγική περαιτέρω ευθύνη τους έναντι αλλήλων, απορρέουσα και
από την ΑΚ 487, ακριβώς όπως τούτο ίσχυε και πριν την θέση σε ισχύ του νέου
νοµοθετήµατος. Φυσικά, και η απάλειψη του ρήµατος «συνεµπο-ρευονται» από το νέο
νοµοθέτηµα δεν υποδηλώνει ούτε κάποια εξ ορισµού άµβλυνση του προσωπικού
χαρακτήρα της εταιρικής σχέσεως, ούτε και κάποια αλλαγή στο καθεστώς της
παράγωγης εµπορικότητας των οµορρύθµων εταίρων. Αυτή απορρέει, ούτως ή άλλως,
από τους κανόνες του πτωχευτικού δικαίου.»

-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
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Σύµφωνα µε τον παλαιότερο εµπορικό νόµο που όριζε τις οµόρρυθµες εταιρείες, η
εταιρική επωνυµία σχηµατίζονταν από τα ονόµατα ενός ή περισσοτέρων ή και όλων των
εταίρων. Στην περίπτωση που δεν αναγράφονται τα ονόµατα όλων των εταίρων στην
επωνυµία, τα υπόλοιπα αναπληρώνονται µε τη φράση «και ΣΙΑ».6
Αντίθετα, µε βάση τις τωρινές διατάξεις, ο νόµος 4072/2012 ορίζει τα παρακάτω δύο
περι επωνυµίας:
Η επωνυµία της οµόρρυθµης εταιρείας σχηµατίζεται είτε από τα ονόµατα
ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης είτε
από άλλες ενδείξεις µε την προσθήκη των λέξεων «οµόρρυθµη εταιρεία»,
ολογράφως ή µε τη σύντµηση «Ο.Ε.».
2. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, το όνοµα του οποίου περιέχεται στην
εταιρική επωνυµία, απαιτείται η συγκατάθεση αυτού ή των κληρονόµων του
για τη διατήρηση της επωνυµίας.7

1.

Παρατηρόντας εποµένως τις παραπάνω διευκρινήσεις, µπορούµε να σηµειώσουµε,
οτι µε την νέα ρύθµηση και την εισαγωγή των λέξεων «οµόρρυθµη εταιρία»,
οµοιογενοποιούντε οι εταιρίες στο ΓΕΜΗ διευκολήνοντας τους υπαλλήλους και τους
ενδιαφεροµένους αυτων στην εύρεση συγκεκριµένων πραγµάτων. Βέβαια το αντικείµενο
της εταιρίας απ την άλλη, δυσχερένει το έργο αυτό µιάς και θα υπάρχει πληθώρα ιδίων
εµπορικών δραστηριοτήτων όπως, εταιρίες ηλεκρολόγων, εταιρίες τεχνικών αυτοκινήτων
και άλλα. Επιπρόσθετα, το οτι υπάρχει πιθανότητα να µην αναφέροντε κανένα απο τα
ονόµατα τον εταίρων στην επωνυµία προκαλεί σύγχηση στις συναλλαγές. Με αυτόν τον
τρόπο εποµένως χάνετε η ασφάλεια και η αµµεσότητα σε αυτές καθώς και οι σχέσεις µε
τους τρίτους.
6

http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/280/gko_kou_main.pdf?sequence=3
σελίδα 4
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άρθρο 250
[9]

-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Πριν µερικά χρόνια και σύµφωνα µε τα παλαιότερα ισχύοντα, «µε την σύµβαση
εταιρείας δύο ή περισσότεροι υποχρεούνται αµοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού µε
κοινές εισφορές. Η σύµβαση της οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να καταρτίζεται
εγγράφως, αλλά το έγγραφο µπορεί να είναι ιδιωτικό. Το έγγραφο, µε το οποίο
καταρτίζεται και αποδεικνύεται η εταιρική σύµβαση λέγεται καταστατικό και δεν
απαιτείται να είναι δηµόσιο. Για τη σύσταση αρκεί το ιδιωτικό έγγραφο, δεν αποκλείεται
όµως και η περίπτωση συντάξεως του ενώπιον συµβολαιογράφου, κατ’ επιθυµία των
ιδρυτών. Πριν από τη δηµοσίευση του καταστατικού της η οµόρρυθµη εµπορική εταιρεία
δεν αποκτά νοµική προσωπικότητα, δεν µπορεί να συµβάλλεται ούτε να γίνεται
υποκείµενο δικαιωµάτων. Σε περίπτωση συναλλαγών των µελών της από ίδρυση
εταιρείας µε τρίτους, φορείς αυτών των δικαιωµάτων γίνονται οι εταίροι. Το καταστατικό
συντάσσεται συνήθως από δικηγόρο, λογιστή ή άλλο πρόσωπο µε σχετικές γνώσεις και
είναι η απόδειξη σύστασή της αλλά και δηµοσιότητα αυτής. Μέσα σε αυτό αναγράφονται
ο τόπος και ο χρόνος της σύστασης, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλόµενων
και ενδεχοµένως περίληψη του αντικειµένου της συµβάσεως.
Το καταστατικό υπογράφεται από όλου τους εταίρους. Αντίγραφό του υποβάλλεται
στην αρµόδια οικονοµική εφορία προς θεώρηση και πληρωµή του φόρου συγκέντρωσης
κεφαλαίου 1%. Στη συνέχεια, το θεωρηµένο από την οικονοµική εφορία αντίγραφο
καταστατικού προσκοµίζεται στο ταµείο νοµικών και στο ταµείο προνοίας δικηγόρων,
όπου καταβάλλεται εισφορά επί του ονοµαστικού ποσού του εταιρικού κεφαλαίου.»8
Το άρθρο που καθορίζει την δηµοσιότητα της εταιρείας, µε βάση το νόµο 4072/12
περί προσωπικών εταιρειών, είναι το 251 και αναλύει διεξοδικά την καταχωρίση αυτής
και του καταστατικού.
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Σελίδα 6 «δημοσιότητα καταστατικού»
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1. Η οµόρρυθµη εταιρεία καταχωρίζεται στο γενικό εµπορικό µητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε
τη σύµπραξη όλων των εταίρων. Στοιχεία που καταχωρίζονται είναι, κατ’
ελάχιστον, το όνοµα και η κατοικία των εταίρων, η εταιρική επωνυµία, η έδρα και
ο σκοπός της εταιρείας, καθώς και ο εκπρόσωπος της. Κάθε µεταβολή των
στοιχείων αυτών καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. η οµόρρυθµη εταιρεία αποκτά νοµική
προσωπικότητα.
3. Αν η εταιρεία αρχίσει την εµπορική της δραστηριότητα πριν από την καταχώριση
στο Γ.Ε.ΜΗ., οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται αναλόγως και
ως προς αυτήν. Η µη καταχωρηθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρεία, η οποία ασκεί
εµπορική δραστηριότητα, έχει ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα.
Επιπλέον, το άθρο 252 του ιδίου νόµου, αναφέρει ότι οι σχέσεις των εταίρων µεταξύ
τους καθορίζονται από την εταιρική σύµβαση, στις οποίες οι εταίροι ευθύνονται για κάθε
πταίσµα.9
Παρατηρούµε δέ, την δηµιουργία της υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ. αντικαθηστώντας τον
ρόλο του επιµελητηρίου. Σε αυτό σύµφωνα µε τα όσα αναφερθηκαν απαιτείται η
παρουσία όλων των εταίρων στην υπηρεσία όπου θα συντελεσθεί η καταχώρηση της
εταιρίας. Απ τη µία αυτό δεν δείχνει διευκόλυνση ίδρυσης αλλά περισσότερο περιττή
προυπόθεση. Απ την άλλη βέβαια, δηµιουργείται µεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές
έναντι τρίτων προσώπων, µιάς και µε τον τρόπο αυτό αποκλείονται οι περιπτώσεις
απάτης, εικονικότητας, πλαστοπροσωπίας και πλαστογραφίας.

-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πρίν την ψήφιση του νέου νόµου, και σύµφωνα µε το άρθρο 22 του εµπορικού νόµου,
«εάν δεν έχει ορισθεί διαχειριστής ή διαχειριστές της εταιρείας, η διαχείριση και η
9
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εκπροσώπηση αυτής ανήκει σε όλους τους οµόρρυθµους εταίρους που την ασκούν
συλλογικά ή και κάθε ένας χωριστά µε την προυπόθεση ότι εκ µέρους ονόµατος και για
λογαριασµό της εταιρείας και υπογράφεται κάτω από την εταιρική επωνυµία.»10
Κατά το άρθρο 748 του αστικού κώδικα, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων
ανήκει σε όλους µαζί τους εταίρους, εάν δεν συµφωνήθηκε διαφορετικά. Εφόσον δε η
εταιρική σύµβαση προβλέπει η απόφαση να λαµβάνεται κατά πλειοψηφία.

Σήµερα, ο νόµος 4072/12 ορίζει: «Όργανα της οµόρρυθµης εταιρίας είναι η συνέλευση
των εταίρων και οι διαχειριστές.
(α) Οι εταίροι σε συνέλευση, σε συγκέντρωση δηλαδή προς λήψη αποφάσεων,
αποτελούν το ανώτατο όργανο της εταιρίας, που µπορεί να αποφασίζει για οποιοδήποτε
εταιρικό θέµα. ∆ιατυπώσεις σύγκλησης και συγκρότησης δεν προβλέπονται στο νόµο. Οι
αποφάσεις, όµως, λαµβάνονται «µε συµφωνία όλων των εταίρων», εκτός αν το
καταστατικό προβλέπει τη λήψη αποφάσεων µε πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή, η
πλειοψηφία οφείλει να υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό των εταίρων (προσωπική
πλειοψηφία). Και πάλι, όµως, το καταστατικό µπορεί να προβλέπει διαφορετικά. Μπορεί,
ιδίως, να προβλέπει σχηµατισµό πλειοψηφίας µε βάση τα ποσοστά της εταιρικής
συµµετοχής εκάστου εταίρου (κεφαλαιουχική πλειοψηφία).11
Κατά τον Ψυχοµάνη, 12«Και η εν λόγω, όµως, ρύθµιση φαίνεται ότι έχει χρεία
συσταλτικής ερµηνείας. Η οµοφωνία στη λήψη αποφάσεων των εταίρων είναι προφανώς
ο κανόνας, γιατί τούτον επιβάλει η φύση της σχέσεως. Προσωπική σχέση, πράγµατι,
σηµαίνει και προσωπική συµµετοχή, άρα και συµφέρον στη συµµετοχή. Κατά συνέπεια,
10
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µείζονα, θεµελιώδη ζητήµατα της σχέσεως, όπως οι τροποποιήσεις του καταστατικού
και, ιδίως εκείνες, που αφορούν την εταιρική συµµετοχή, οι αποφάσεις για τη λύση της
εταιρίας ή την αναβίωση της ή την παράταση της διάρκειας της ή τον αποκλεισµό
εταίρου ή για την ενέργεια πράξεων εκτός εµπορικού σκοπού, αντιµετωπίζονται, κατ'
αναγκαστικό δίκαιο (200, 288 ΑΚ, άρθρο 254 § 3 ν. 4072/2012), µε οµοφωνία, εκτός αν,
κατ' εξαίρεση, στη συγκεκριµένη περίπτωση εξυπηρετείται κατά καλή πίστη η
προσωπική σχέση και του τυχόν διαφωνήσα-ντος εταίρου ή η απόφαση αφορά ειδικά
αυτόν (ΑΚ 281, 771). Η αντίθετη προς την ανάγκη της οµοφωνίας πρόβλεψη του
καταστατικού θα πάσχει από ακυρότητα (ΑΚ 174). Άλλα ζητήµατα, όπως ιδίως ο
διορισµός και η ανάκληση των διαχειριστών και ο καθορισµός των διαχειριστικών τους
εξουσιών, είναι προφανώς επιδεκτικά διαφορετικής (πλειοψηφικής) ρύθµισης (βλ. ΑΚ
748 § 1, 752 § 3, 757, 771 και άρθρο 254 § 1 ν. 4072/2012). Και αυτή, όµως, η ρύθµιση,
οφείλει να ελέγχεται γενικώς µεν µε το κριτήριο της συµφωνίας της προς τα χρηστά ήθη
(ΑΚ 178,179), ειδικώς δε, και κατά περίπτωση, µε το κριτήριο της τυχόν καταχρηστικής
άσκησης δικαιώµατος της πλειοψηφίας (ΑΚ 281).»
(β) Ως προς την διαχείριση, οι διατάξεις του άρθρου 254 ν. 4072/2012 δεν
αποκλίνουν από τα και στο παρελθόν ισχύσαντα. Το άρθρο θεωρεί τη διαχείριση
δικαίωµα και υποχρέωση, συνάµα, κάθε εταίρου, ενώ επί µη προβλέψεως κάποιου
ειδικότερου καθεστώτος στην εταιρική σύµβαση, καθιερώνει ως νόµιµη την ατοµική
διαχείριση, µε δικαίωµα του κάθε (συνδιαχειριστή) εταίρου να ασκεί το δικαίωµα
εναντίωσης πριν την τέλεση της πράξης.13
Κατα τον Ψυχοµάνη, «Μιαν καινή, ωστόσο, έννοια, ειληµµένη από το γερµανικό
δίκαιο, φαίνεται ότι εισάγει εν προκειµένω ο νόµος. Αυτήν των «πράξεων συνήθους
διοίκησης» της εταιρίας. Κατά την § 3 του άρθρου 254 «Η εξουσία διαχείρισης
καταλαµβάνει όλες τις πράξεις συνήθους διοίκησης της εταιρίας. Πα τη διενέργεια
πράξεων που βρίσκονται εκτός της συνήθους διοίκησης απαιτείται η συναίνεση όλων των
εταίρων». Ο νόµος εννοεί το αυτονόητο στο ελληνικό δίκαιο (κατά καλή πίστη) για µιαν
εταιρική σχέση. Πράξεις, δηλαδή, συνήθους διοίκησης είναι απλώς οι διαχειριστικές
ενέργειες των (διαχειριστών) εταίρων, οι οποίες ανήκουν στην έννοια της διαχείρισης,
συνάδουν προς τον καταστατικό και νόµιµο τρόπο λειτουργίας της εταιρίας και
13
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εξυπηρετούν τόσο τον κοινό εµπορικό σκοπό, όσο και το κοινό εταιρικό συµφέρον.
Τουλάχιστον, µε την πρόβλεψη περί συναινέσεως όλων των εταίρων, ο νόµος
επιβεβαιώνει τη σηµασία της προσωπικής σχέσεως, την οποία σε άλλο σηµείο, όπου
έκανε γενικώς λόγο περί πλειοψηφικών αποφάσεων των εταίρων, φαινόταν να την
παραβλέπει.»

-ΚΕΡ∆Η ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Παλαιότερα, «δικαιώµατα συµµετοχής στα κέρδη της εταιρείας είχαν όλοι οι εταίροι
κατά ίσα µέρη, ανεξαρτήτως ύψους εισφοράς του καθένα στο σχηµατισµό του εταιρικού
κεφαλαίου, εάν δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία. Αν η αναλογία κάθε εταίρου ορίστηκε
µόνο για τα κέρδη και τις ζηµιές, η αναλογία αυτή ισχύει και για τα δύο. Συµφωνία κατά
την οποία ένας από τους εταίρους αποκλείεται από τα κέρδη ή τις ζηµιές, η
απαλλάσσεται από τις ζηµιές είναι άκυρη, αλλά την ακυρότητα την επικαλείται µόνο
αυτός. Το δικαίωµα των εταίρων στα κέρδη της εταιρείας δηµιουργείται στο τέλος αυτής
ή στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης. Ο εταίρος δεν έχει δικαίωµα να αµειφθεί για τη
διαχείριση, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία. Επίσης ο εταίρος δεν δικαιούται αµοιβή
ούτε όταν η εισφορά του στην εταιρεία συνίσταται στην προσφορά της προσωπικής του
εργασίας.»14
Σήµερα, στο άρθρο 255 του νόµου 4072/12, ορίζει ότι 15«Στο τέλος της εταιρικής
χρήσης συντάσσεται λογαριασµός, από τον οποίο εµφαίνονται τα κέρδη ή οι ζηµίες της
14
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εταιρείας. Στην εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπεται ότι διανέµονται κέρδη και πριν
από το τέλος της εταιρικής χρήσης µε βάση προσωρινό λογαριασµό. Εκτός αντίθετης
συµφωνίας, οι εταίροι µετέχουν στα κέρδη και τις ζηµίες κατά το ποσοστό συµµετοχής
τους.»
Σύµφωνα µε τον Ψυχοµάνη «Πρόκειται για δικαίωµα των εταίρων, το οποίο ασκείται
εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, υπάρχουν κέρδη πριν από τη λήξη της εταιρικής
χρήσεως και περί αυτών και της διανοµής τους συντάσσεται προσωρινός λογαριασµός.
Από το δικαίωµα απολήψεων διαφέρει κατά το ότι το δεύτερο ασκείται ανεξάρτητα από
την ύπαρξη κερδών ή τη σύνταξη προσωρινού λογαριασµού. Ιδιαιτερότητα συνιστά,
επίσης, και η πρόβλεψη περί συµµετοχής των εταίρων στα κέρδη (και τις ζηµίες) της
εταιρίας κατά το ποσοστό της συµµετοχής τους, αν δεν υπάρχει αντίθετη Η σχετική
διάταξη του νέου νόµου προϋποθέτει ότι οι εταίροι έχουν τουλάχιστον συµφωνήσει τα
ποσοστά της -έστω αφηρηµένης, οικονοµικής τους απλώς- συµµετοχής στην εταιρία. Αν
δεν έχουν συµφωνήσει ούτε αυτά, ούτε ειδικά τα ποσοστά συµµετοχής στα κέρδη (και τις
ζηµιές), διέξοδο πλέον παρέχει η ΑΚ 763, κατά την οποία οι εταίροι έχουν δικαίωµα
συµµετοχής κατ' ίσα µέρη, αν δε υπάρχει στη σύµβαση αντίθετη συµφωνία. Αν αρνηθεί
κανείς την τελευταία αυτή διέξοδο, εµµένοντας στην απορρέουσα από το γράµµα του
νόµου αναγκαιότητα του συµβατικού προσδιορισµού της ποσοτικής συµµετοχής του
εταίρου στην εταιρία, η εταιρία θα οδηγηθεί αναπόφευκτα σε λύση µε δικαστική
απόφαση για σπουδαίο λόγο (άρθρο 259) ή σε ακυρωσία λόγω ουσιώδους πλάνης (ΑΚ
141επ.) ή σε ανατροπή των συµβατικών αποτελεσµάτων λόγω λανθανούσης
ασυµφωνίας»16

-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η οµόρρυθµη εταιρία, ως εµπορική εταιρία και νοµικό πρόσωπο, έχει ασφαλώς
πτωχευτική ικανότητα (άρθρο 2 ΠτΚ). Καινοτοµία του νέου νόµου µπορεί απλώς να
θεωρηθεί η ρητή αναγνώριση πτωχευτικής ικανότητας και στην αδηµοσίευτη ΟΕ
16
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(άρθρο251 § 3), η περί της οποίας άποψη είχε κλονισθεί µετά την σχετικά πρόσφατη
ατυχή νοµολογία του ΑΠ (βλ. παραπάνω) ότι η αδηµοσίευτη ΟΕ που έχει ασκήσει την
εµπορική της δραστηριότητα δεν διαθέτει νοµική προσωπικότητα. Από το άλλο µέρος, η
νέα νοµοθεσία δεν συµπεριέλαβε πλέον ρητά ή ερµηνευτικά ερείσµατα της (παράγωγης)
εµπορικής ιδιότητας των οµορρύθµων εταίρων. ∆εν φαίνεται, όµως, να πρόκειται για
ηθεληµένη παράλειψη, ώστε να πρέπει να αναζητηθούν οι λόγοι αυτής και οι συνέπειες
της. Η προβλεποµένη στον ΠτΚ συµπτώχευσή τους µε την εταιρία (άρθρο 7 § 4 ΠτΚ)
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επιχείρηµα υπέρ της έµµεσης αναγνώρισης της εµπορικής
ιδιότητας των οµορρύθµων εταίρων. Κατά τα λοιπά, η διατασσοµένη υποχρεωτικά από
το πτωχευτικό δικαστήριο συµπτώχευσή τούτων εξηγείται ως λύση ανάγκης, εξαιτίας
των συντρεχουσών µε την πτώχευση της εταιρίας τους συνεπειών της αναγκαστικής, σε
ολόκληρο, και απεριόριστης συνευθύνης τους.
Η πτώχευση, εξάλλου, της εταιρίας επιφέρει τη λύση της, κατά τη διάταξη του
εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του ν. 4072/2012, όπως άλλωστε και
κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 96 ΠτΚ. Πιο πλήρες το τελευταίο άρθρο
ορίζει ότι, παρά τη λύση της εταιρίας, τα υπάρχοντα όργανα του νοµικού προσώπου -η
συνέλευση δηλαδή των εταίρων και οι διαχειριστές- διατηρούνται για τις ανάγκες
προφανώς της πτωχευτικής διαδικασίας, ενώ µετά την περάτωση της, η λυθείσα εταιρία
βρίσκεται υπό καθεστώς εκκαθάρισης µε όργανα πλέον, πλην των εταίρων, τους
εκκαθαριστές. Κατ' εξαίρεση, αν η περάτωση της πτώχευσης συντελέσθηκε µε δικαστική
επικύρωση σχεδίου αναδιοργάνωσης ή πτωχευτική αποκατάσταση, η εταιρία µπορεί να
συνεχισθεί, εφόσον τη συνέχιση αποφασίσουν όλοι οι εταίροι (άρθρο 266).
Το εν λόγω άρθρο δηµιουργεί κάποιες ερµηνευτικές δυσχέρειες. Στην
πραγµατικότητα, τη συνέχιση χρειάζεται να αποφασίσουν οι εταίροι, αν το ίδιο το
επικυρωθέν σχέδιο αναδιοργάνωσης δεν την αποκλείει άµεσα ή έµµεσα. Μπορεί,
ασφαλώς, όπως κατά κανόνα συµβαίνει, να την προϋποθέτει, οπότε η απόφαση
συνέχισης των εταίρων καθίσταται περιττή. Η πτωχευτική, από το άλλο µέρος,
αποκατάσταση του νοµικού προσώπου, η οποία προϋποθέτει κυρίως εξόφληση όλων
των πτωχευτικών πιστωτών και τελεσίδικη σχετική απόφαση του πτωχευτικού
δικαστηρίου, µπορεί να οδηγήσει, ούτως ή άλλως, σε αναβίωση -άρα, συνέχιση- της
λυθείσης εταιρίας, αν την αποφασίσουν οι εταίροι. Το εν λόγω, εποµένως, άρθρο δεν
φαίνεται να προσθέτει κάτι ιδιαίτερο στο ζήτηµα, πλην µιας ανησυχίας ότι µπορεί κάτι
άλλο, δυσχερώς εξακριβώσιµο, να υποκρύπτει.

[16]

-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πριν την δηµιουργία και σύνταξη του νέου νόµου, ο τότε εµπορικός νόµος, δεν
περιελάµβανε διατάξεις για τη λύση των προσωπικών εταιρειών. Γι’ αυτό γίνεται
αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του αστικού κώδικα, που αναφέρονται στη λύση και
εκκαθάριση των αστικών εταιρειών. Στα άρθρα αυτά του αστικού κώδικα αναφέρονται
ενδεικτικά διάφοροι λόγοι που µπορούν να επιφέρουν τη λύση της εταιρείας και µπορούν
να διακριθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Λόγοι λύσεως που αφορούν το νοµικό
πρόσωπο της εταιρείας και λόγοι λύσεως που αφορούν τους εταίρους.
«Λόγοι λύσεως που αφορούν την εταιρεία
1. Λύση της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής. Η εταιρεία που
έχει συσταθεί για ορισµένου χρόνου λύεται µόλις περάσει ο χρόνος αυτός. Η
λύση επέρχεται αυτοδίκαια, µε την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής χωρίς να
είναι αναγκαία κάποια ιδιαίτερη ενέργεια εκ µέρους των εταιρειών της. Η λύση της
εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής δεν επέρχεται, εάν αυτή
συνεχίζεται σιωπηρά και ύστερα από την πάροδο της διάρκειάς της. Στην
περίπτωση αυτή έχουµε σιωπηρή ανανέωση της για αόριστο χρόνο.
2. Λύση µε καταγγελία. Κατά τα άρθρα 766-767 του αστικού κώδικα, η εταιρεία
λύεται µε καταγγελία ενός ή περισσοτέρων µελών της, ανεξαρτήτως αν είναι
ορισµένου ή αορίστου διαρκείας. Η εταιρεία ορισµένου χρόνου λύεται µε
καταγγελία εκ µέρους κάποιου κάποιου από τους εταίρους της και πριν περάσει ο
χρόνος διαρκείας της αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος
λόγος, αυτός που έκανε την καταγγελία ευθύνεται σε αποζηµίωση των λοιπών
εταίρων.
Η εταιρεία αορίστου χρόνου λύεται οποτεδήποτε µε καταγγελία οποιουδήποτε
εταίρου. Αν ο εταίρος κατήγγειλε την εταιρεία άκαιρα και χωρίς σπουδαίο λόγο ευθύνεται
για τη ζηµιά που προκάλεσε η λύση στους άλλους εταίρους.
[17]

Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου που επιτρέπει την καταγγελία της εταιρείας είναι ζήτηµα
πραγµατικό, που θα διαπιστώσει το δικαστήριο. Ενδεικτικά ως σπουδαίοι λόγοι
αναφέρονται η αντισυµβατική συµπεριφορά κάποιου εταίρου, η κακή πορεία εργασιών
της εταιρείας, η αδυναµία κάποιου εταίρου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Στη νοµολογία επικρατεί η άποψη ότι η καταγγελία της εταιρείας εκ µέρους ενός ή
περισσότερων εταίρων, επιφέρει πάντοτε την άµεση λύση αυτής, χωρίς να λαµβάνει
υπόψη η ύπαρξη ή µη σπουδαίου λόγου. Συνέπεια αυτής της αντιλήψεως είναι ότι η
διαπίστωση της συνδροµής ή όχι του σπουδαίου λόγου για τον οποίο έχει γίνει η
καταγγελία θα γίνει αργότερα και όταν πλέον η εταιρεία έχει λυθεί. Αν το δικαστήριο
αποφανθεί πως δεν υφίσταται σπουδαίος λόγος για τον οποίο λύθηκε η εταιρεία, τότε
αυτή αναβιώνει.
3. Λύση µε απόφαση των εταίρων. Πριν από το τέλος του χρόνου διάρκειας της
εταιρείας, αυτή µπορεί να λυθεί όχι µόνο µε καταγγελία εκ µέρους κάποιου
εταίρου αλλά και µε κοινή απόφαση όλων των εταίρων. Το καταστατικό µάλιστα
µπορεί να προβλέπει ότι την απόφαση περί λύσεως της εταιρείας παίρνει η
πλειοψηφία των εταίρων ή και ένας µόνο εταίρος κατάλληλα εξουσιοδοτηµένος
από τους υπολοίπους εταίρους. Η συµφωνία των εταίρων για τη λύση θα γίνει
βέβαια γραπτώς και το σχετικό έγγραφο θα υποβληθεί στη διαδικασία της
δηµοσιότητας.
Λόγοι λύσεως που αφορούν τους εταίρους.
Τα άρθρα 773,774 και 775 του αστικού κώδικα αναφέρουν ότι µε τον θάνατο, την
απαγόρευση και την πτώχευση ενός από τους εταίρους η εταιρεία λύεται, εκτός εάν
συµφωνήθηκε ότι σε τέτοια περίπτωση θα συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών εταίρων ή
µεταξύ αυτών και των κληρονόµων του θανόντος εταίρου.
1. Λύση της εταιρείας λόγω θανάτου εταίρου. Η εταιρεία λύνεται µε τον θάνατο ενός
από τους εταίρους. Μπορεί όµως να συµφωνηθεί ότι η εταιρεία θα συνεχιστεί είτε
µεταξύ των υπολοίπων εταίρων είτε µεταξύ αυτών και των κληρονόµων εκείνου
που πέθανε. Η ανηλικότητα δε παραβλάπτει το κύρος της συµφωνίας. Αν η
εταιρεία λυθεί µε το θάνατο ενός εταίρου, ο κληρονόµος έχει υποχρέωση να το
γνωστοποιήσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στους υπόλοιπους εταίρους και αν
[18]

επίκειται κίνδυνος από την αναβολή, να συνεχίσει τη διαχείριση, ωσότου
ληφθούν τα αναγκαία µέτρα. Αν όµως η εταιρεία συνεχιστεί µεταξύ των εταίρων
και των κληρονόµων του θανούντος εταίρου, πρέπει να συνταχθεί τροποποιητικό
έγγραφο του καταστατικού στο οποίο να αναγράφονται οι µεταβολές.
2. λύση της εταιρείας λόγω απαγόρευσης εταίρου. Η εταιρεία λύεται µε την
απαγόρευση (νόµιµη ή δικαστική) ενός από τους εταίρους, εκτός αν
συµφωνήθηκε πως θα συνεχίζεται µε τους υπόλοιπους εταίρους. Εάν ο εταίρος
τέθηκε σε απαγόρευση από το δικαστήριο, η λύση της εταιρείας επέρχεται µετά
από την τελεσίδικη απόφαση.
3. λύση της εταιρείας λόγω πτώχευσης εταίρου.
Οι οµόρρυθµοι έταιροι ευθύνονται µαζί µε το νοµικό πρόσωπο της εταιρείας για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που νόµιµα είχε αναλάβει η εταιρεία και οι δανειστές της
εταιρείας δικαιούνται να απαιτήσουν το χρέος αυτής από οποιοδήποτε από τους
συνοφειλέτες. Η ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων συνεχίζεται και µετά τη λύση της
εταιρείας µέχρι να ικανοποιηθούν πλήρως οι δανειστές της.»17
Σήµερα, και σύµφωνα µε το νέο νόµο 4072/12 και του άρθρου 259 περί λύσεως της
εταιρείας ορίζονται τα παρακάτω:
1. Η οµόρρυθµη εταιρεία λύεται α) µε την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, β) µε
απόφαση των εταίρων, γ) µε την κήρυξη 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 της
εταιρείας.
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2. Η αίτηση εκδικάζεται από το µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά
την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Σε αντίθεση µε τον τότε νόµο,ο 4072/12 και το άρθρο 260 αναφέρει ότι, έξοδος
εταίρου δεν σηµαίνει λύση της εταιρείας.
Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου λοιπόν, είναι :
1. Ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε δικαστική συµπαράσταση εταίρου
επιφέρουν την έξοδο του από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά
στην εταιρική σύµβαση.
2. Η εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπει και άλλα γεγονότα που συνεπάγονται
την έξοδο του εταίρου.18

-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Σύµφωνα µε τα παλιά και απαρχιωµένα ισχύοντα, από τις σχετικές διατάξεις του
αστικού κώδικα, αλλά και από τις αντίστοιχες περί εκκαθαρίσεως διατάξεις για τις
προσωπικές εταιρείες προκύπτει ότι µε τη λύση της εταιρείας αρχίζει το στάδιο της
εκκαθάρισης και ακολουθεί η διανοµή του τυχόν υπολοίπου της εταιρικής περιουσίας
στους εταίρους. Τότε και µόνο ολοκληρώνεται η εκκαθάριση. Το στάδιο της εκκαθάρισης
είναι το διάστηµα που περικλέιεται µεταξύ της λύσεως της εταιρείας και της διανοµής
στους εταίρους του υπολοίπου που απέµεινε µετά τη ρευστοποίηση των ενεργητικών
στοιχείων, την εξόφληση των δανειστών και την απόδοση των εισφορών. Κατά το στάδιο
της εκκαθάρισης, η εταιρεία µπορεί να συνεχίζει τις κερδοσκοπικής πράξεις της. Η
διαδικασία της εκκαθάρισης λοιπόν, αναλύεται στο άρθρο 779 του αστικού κώδικα. Έτσι,
πρώτα αποδίδονται αυτούσια στους εταίρους τα πράγµατα, κινητά και ακίνητα, που
18
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εισφέρθηκαν στην εταιρεία κατά χρήση. Στη συνέχεια εξοφλούνται τα κοινά χρέη των
εταίρων προς τους τρίτους, δηλαδή προς τους πιστωτές της εταιρείας. Ακολουθεί η
εξόφληση των χρεών που υπάρχουν µεταξύ των εταίρων. Τέλος, επιστρέφονται στους
εταίρους οι εισφορές τους. Αν οι εισφορές αυτές είναι σε χρήµα αποδίδονται φυσικά σε
χρήµα. Οι εισφορές όµως που είναι σε είδος δεν αποδίδονται αυτούσιες, αλλά
καταβάλλεται η αξία σε χρήµα κάθε αντικειµένου που είχε κατά το χρόνο της εισφοράς.
Αν η εισφορά συνίσταται σε εργασία ή σε χρήση πράγµατος δεν αποδίδεται. Η
µετατροπή του ενεργητικού της εταιρείας σε χρήµα για να εξοφληθούν τα εταιρικά χρέη
και να αποδίδουν οι εισφορές στους εταίρους γίνεται κατά τις διατάξεις περί πωλήσεως
κοινού πράγµατος.
Επίσης αναφέρονταν, οτι, αφού λυθεί η εταιρεία, η εκκαθάριση ενεργείται από όλους
τους εταίρους µαζί ή από εκκαθαριστή που έχει διορισθεί µε οµόφωνη απόφαση όλων
των εταίρων. Στην πράξη συνηθίζεται να ορίζεται ο διαχειριστής στο καταστατικό, κάτι
που σηµαίνει συµφωνία όλων των εταίρων τη στιγµή της κατάρτισης της εταιρικής
σύµβασης. Αν δεν ορισθεί στο καταστατικό οι εκκαθαριστές, αυτό µπορεί να γίνει πάλι µε
συµφωνία όλων των εταίρων κατά τη λύση της εταιρείας. Αν δεν έγινε ούτε αυτό, τότε
την εκκαθάριση αναλαµβάνουν όλοι οι εταίροι µαζί. Σε περίπτωση διαφωνίας, ορίζεται
εκκαθαριστής από το δικαστήριο µε αίτηση ενός από τους εταίρους και η αντικατάσταση
γίνεται µόνο για σπουδαίους λόγους. Από τη στιγµή που λύθηκε η εταιρεία, παύει η
εξουσία των διαχειριστών. Η διαχείριση της εταιρείας επέρχεται στους εκκαθαριστές, οι
οποίοι θα διενεργήσουν όλες τις απαραίτητες πράξεις µέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση
και η διανοµή της εταιρικής περιουσίας. 19
Στο πέµπτο κεφάλαιο το αντίστοιχο άρθρο του νέου νόµου για την εκκαθάριση είναι το
268 που προβλέπει τα εξής:
19
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1. Αν σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας οι εταίροι δεν έχουν συµφωνήσει
διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Τα ονόµατα και η κατοικία των εκκαθαριστών εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο
ισχύει και σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης εκκαθαριστή.
3. οι εκκαθαριστές υπογράφουν υπό την επωνυµία µε την προσθήκη των λέξεων
«υπό εκκαθάριση».
4. κατά την έναρξη και την περάτωση της εκκαθάρισης συντάσσουν ισολογισµό.
5.

µετά την περάτωση της εκκαθάρισης η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. 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 έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων.

Επιπλέον άρθρο είναι το 269 που διευκρινίζει την παραγραφή της εταιρείας. Σε
περίπτωση λοιπόν λύσης της εταιρείας οι αξιώσεις κατά των εταίρων για εταιρικά χρέη
παραγράφονται µετά πέντε έτη από την καταχώρηση της λύσης της εταιρείας στο
Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η αξίωση κατά της εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή. Αν
η αξίωση του δανειστή κατά της εταιρείας καταστεί ληξιπρόθεσµη µετά την καταχώριση
της λύσης της στο Γ.Ε.ΜΗ. η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σηµείο, κατά το οποίο
η απαίτηση καθίσταται ληξι-πρόθεσµη. 20
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ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-ΈΝΝΟΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

Σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 26 του εµπορικού νόµου, πρίν την ψήφηση του νέου
νόµου περί ετερόρρυθµων εταιρειών, ορισµός αυτής, είναι η συσταινόµενη µεταξύ ενός ή
πολλών, αλληλεγγύως υπευθύνων και ενός ή πολλών συνεταίρων, απλών
χρηµατοδοτών, οι οποίοι ονοµάζονται ετερόρρυθµοι και ευθύνονται µόνο µέχρι του
ποσού της εισφοράς τους. Χαρακτηριστικό στοιχείο, λοιπόν, της ετερόρρυθµης εταιρείας
είναι η διαίρεση των εταίρων σε δύο κατηγορίες: τους οµόρρυθµους και τους
ετερόρρυθµους.
Η ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας είναι,
όπως και στην οµόρρυθµη εταιρεία, αλληλέγγυα και απεριόριστη. Κάθε οµόρρυθµος
εταίρος ευθύνεται µαζί µε την εταιρεία και τους άλλους οµόρρυθµους εταίρους «εις
ολόκληρων» για τα χρέη της εταιρείας.
Αντίθετα, ο κάθε ετερόρρυθµος εταίρος έχει απεριόριστη ευθύνη απέναντι στους
πιστωτές της εταιρείας, που δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς του στην
εταιρεία. Η ετερόρρυθµη εταιρεία έχει νοµική προσωπικότητα και συγκαταλέγεται µεταξύ
των εµπορικών προσωπικών εταιρειών. Συνεπώς, έχει την εµπορική ιδιότητα, οι πράξεις
της τεκµαίρονται ότι είναι εµπορικές, µπορεί να πτωχεύσει κ.τ.λ.π.
Στην ετερόρρυθµη εταιρεία εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις του εµπορικού νόµου και
συµπληρωµατικά περί εταιρειών του αστικού κώδικα.21
21
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Σήµερα, η έννοια της ετερόρρυθµης εταιρείας κατα τον νόµο 4072/12 και στο κεφάλαιο
Β, άρθρο 271 αναφέρει ότι « ετερόρρυθµη εταιρεία είναι η εταιρεία µε νοµική
προσωπικότητα, που επιδιώκει εµπορικό σκοπό και για τα χρέη της εταιρείας οποίας
ένας τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται περιορισµένα (ετερόρρυθµος
εταίρος),ενώ ένας άλλος τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα
(οµόρρυθµος εταίρος). Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στο παρόν κεφάλαιο, στην
ετερόρρυθµη εταιρεία εφαρµόζονται οι διατάξεις για την οµόρρυθµη εταιρεία.»22

-ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΕΠΩΝΥΜΊΑ

Παλαίτερα, την εταιρική επωνυµία, όριζε ο εµπορικός νόµος στην παράγραφο 2 του
άρθρου 23 ότι, η ετερόρρυθµη εταιρεία διευθύνεται «υπό εταιρική επωνυµία», που φέρει
κατ΄ ανάγκη το όνοµα ενός ή περισσοτέρων οµόρρυθµων εταίρων. Και στο άρθρο 25
του ιδίου νόµου, διατυπώνεται ο παραπάνω ορισµός πιο κατηγορηµατικά: Το
όνοµα(οποιουδήποτε) ετερόρρυθµου εταίρου «δεν δύναται να εισέλθει εις την εταιρικήν
επωνυµίαν».
Συνεπώς, η επωνυµία της ετερόρρυθµης εταιρείας θα γίνει από ένα ή περισσότερα
ονόµατα οµόρρυθµων εταίρων µε ενδεχόµενη προσθήκη και άλλων λέξεων ενδεικτικών
του είδους της ασκούµενης επιχειρήσεως. Ακόµα, µπορεί να προστεθεί δίπλα στο όνοµα
ή τα ονόµατα της επωνυµίας η ένδειξη «και ΣΙΑ» (δηλαδή και συντροφιά),η οποία θα
καλύπτει τους µη αναφερόµενους στην εταιρική επωνυµία εταίρους, αδιάφορο αν αυτοί
είναι οµόρρυθµοι ή ετερόρρυθµοι. ∆εν αναφέρει κυρώσεις ο νόµος για την περίπτωση
που το όνοµα ενός εταίρου περιλήφθηκε στην εταιρική επωνυµία. Έχει γίνει δεκτό,
όµως, από τη νοµολογία ότι, σε τέτοια περίπτωση, ο ετερόρρυθµος εταίρος ευθύνεται
22
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απέναντι στους καλόπιστους τρίτους, όπως και κάθε οµόρρυθµος (απεριόριστα και σε
ολόκληρο).23
Σύµφωνα όµως, µε τον νόµο 4072/12, η επωνυµία της εταιρίας σχηµατίζεται, όπως
και επί ΟΕ, µε τις ιδιαιτερότητες απλώς ότι αναφέρεται η µορφή της ετερόρρυθµης
εταιρίας, ολογράφως ή σε αρκτικόλεξο, και ότι αν στην επωνυµία συµπεριληφθεί το
όνοµα ετερορρύθµου εταίρου, αυτός θα ευθύνεται έναντι των καλόπιστων µόνον τρίτων
ως οµόρρυθµος (απεριόριστα και σε ολόκληρο). Στην τελευταία περίπτωση, αν
αποχωρήσει ο ετερόρρυθµος από την εταιρία, οι (πρώην) συνεταίροι του είναι
υποχρεωµένοι να αφαιρέσουν αµέσως το όνοµα του από την επωνυµία. Για να το
διατηρήσουν, πρέπει να εξασφαλίσουν τη σύµφωνη γνώµη (συναίνεση, έγκριση) του
ίδιου ή των κληρονόµων του (άρθρο 272).24
Συγκρίνοντας εποµένως τον τότε νόµο µε τα ισχύοντα σήµερα, παρατηρούµε µικρές
διαφορές. Πρίν την ψήφηση του νέου νόµου, η επωνυµία σχηµατιζόταν µε το όνοµα ενός
οµόρρυθµου εταίρου υποχρεωτικά. Τώρα λοιπόν, έχει προστεθεί η ευκολία, στην
επωνυµία να αναφέρονται κ άλλα, όπως το αντικείµενο της επιχείρησης ή άλλες
ενδείξεις. Επίσης, είναι υποχρεωτικό σήµερα να αναγράφετε η µορφή της εταιρείας
(ετερόρρυθµη).
-∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Τα άρθρα 43-44 του εµπορικού νόµου, οµιλούν για δηµοσίευση του καταστατικού, η
οποία µπορεί να υπογράφεται µόνο από οµόρρυθµους εταίρους. Στην πράξη έχει
επικρατήσει να κατατίθεται στο αρµόδιο πρωτοδικείο για δηµοσίευση ολόκληρο το
καταστατικό, το οποίο βέβαια έχει υπογραφεί από το σύνολο των εταίρων. 25
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Σήµερα, εν αντιθέση µε τα τότε ισχύοντα, τα περί δηµοσιότας, αναφέροντε στο άρθο
273 του νόµου 4072/12. Η απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας από την ΕΕ
προϋποθέτει την εγγραφή της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως και επί ΟΕ, «µε σύµπραξη
όλων των εταίρων». Στη Μερίδα, ωστόσο, της εταιρίας καταχωρίζονται επιπρόσθετα «το
όνοµα, η κατοικία και η αξία της εισφοράς των ετερορρύθµων εταίρων» και κάθε
µεταγενέστερη µεταβολή τους.Αν η εταιρία αρχίσει τη λειτουργία της πριν από την
εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. εφαρµόζεται επ' αυτής η διάταξη της § 3 του άρθρου 251. Η
αδηµοσίευτη, δηλαδή, αλλά λειτουργούσα ΕΕ τυγχάνει νοµικής µεταχειρίσεως, όπως αν
είχε αποκτήσει πλήρη νοµική προσωπικότητα, µε τις ίδιες όµως περαιτέρω συνέπειες,
και ως προς την αδηµοσίευτη ΟΕ. Το άρθρο ορίζει ότι «σε περίπτωση έναρξης
λειτουργίας της εταιρίας πριν από την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. κάθε ετερόρρυθµος
εταίρος ευθύνεται για τα χρέη που δηµιουργήθηκαν κατά το διάστηµα αυτό ως
οµόρρυθµος, εκτός αν οι τρίτοι γνώριζαν ότι συµµετείχε στην εταιρία ως ετερόρρυθµος
εταίρος. Το ίδιο ισχύει και αν ο ετερόρρυθµος εταίρος εισήλθε στην εταιρία µετά την
έναρξη λειτουργίας της, αλλά πριν από την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ.».26

Οι διαφορές των δύο νόµων, ειναι εµφανεις. Για την δηµοσιότητα του καταστατικού
τότε, αρµόδιο ήταν το πρωτοδικείο, ενώ σήµερα κατι τέτοι έχει καταργηθεί εποµένως η
δηµοσιότητα αυτού γίνετε στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και κάθε αλλαγή πάνω σε αυτή. Το ότι
όλοι οι εταίροι πρέπει να είναι παρόντες ισχύει κ στους δύο νόµους.

-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
Ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν συµµετέχει στα όργανα της εταιρίας (διαχειριστές,
συνέλευση εταίρων), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση. Στην
περίπτωση, πάντως, που του ανατεθεί διαχειριστική εξουσία ατοµικά, µε ή χωρίς
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εξουσία εκπροσώπησης, ο ετερόρρυθµος δεν διαθέτει -κατά το νέο νόµο- το γνωστό
δικαίωµα εναντίωσης, παρά µόνον αν η πράξη του συνδιαχειριστή του υπερβαίνει τα
όρια της «συνήθους διαχείρισης», οπότε αν ασκηθεί εναντίωση ο διαχειριστής οφείλει να
απόσχει της πράξεως. Αν παρά ταύτα επιχειρηθεί η πράξη, αυτή θα δεσµεύει προφανώς
την εταιρία, εκτός αν ο τρίτος προς τον οποίο επιχειρήθηκε τελούσε σε γνώση της
εναντίωσης (άρθρο 274, ΑΚ750).
Και η εν λόγω διάταξη δυσχερώς µπορεί να κατανοηθεί λογικά. Αφού οι εταίροι
αποφασίζουν και παρέχουν έγκυρα πλήρη διαχειριστική εξουσία στον ετερόρρυθµο
εταίρο, γιατί να µην µπορεί αυτός να ασκεί το δικαίωµα εναντίωσης σε κάθε περίπτωση,
ενώ µπορεί να ασκεί την ακριβώς αντίθετη πράξη από εκείνην προς την οποία
εναντιώθηκε ως διαχειριστής; Κατά τα λοιπά, βέβαια, η ισχύς της εναντίωσης του
ετερορρύθµου, σε περίπτωση που η πράξη διαχειρίσεως υπερβαίνει τα όρια της
συνήθους διαχείρισης, εναρµονίζεται µε την προηγηθείσα διάταξη του άρθρου 254,
σύµφωνα µε την οποία στην οµόρρυθµη εταιρία (και στην ετερόρρυθµη, κατ' επέκταση)
«για τη διενέργεια πράξεων που βρίσκονται εκτός της συνήθους διοίκησης απαιτείται η
συναίνεση όλων των εταίρων». Αφού, όµως, σύµφωνα µε την τελευταία αυτή διάταξη η
υπέρβαση της συνήθους διαχείρισης ή διοίκησης (οι όροι είναι ταυτόσηµοι, βλ. ΑΚ 748)
απαιτεί τη συναίνεση όλων των εταίρων, η εναντίωση του ετερορρύθµου ως διαχειριστή
ή απλού εταίρου, η οποία έγινε γνωστή στον τρίτο, καθιστά σ' αυτόν γνωστή τη σηµασία
της πράξεως και την έλλειψη της συναινέσεως όλων των εταίρων, ώστε η πράξη δεν θα
είναι δεσµευτική για την εταιρία (ΑΚ 229, 68). Κατά συνέπεια, µε την εναντίωση, ο
συνδιαχειριστής εταίρος οφείλει, ούτως ή άλλως, να µην ενεργήσει την πράξη. Η
διαπίστωση αυτή αναδεικνύει και το περιττό της ως άνω εξαιρετικής διατάξεως.
Σε κάθε περίπτωση, που µε την εταιρική σύµβαση ανατίθεται στον διαχειριστή
ετερόρρυθµο εταίρο και εξουσία εκπροσώπησης (από κοινού µε άλλους συνεταίρους του
ή ατοµικά, γενικά µε τη διαχείριση ή ειδικά και εξαιρετικά), ο νέος νόµος καινοτοµεί ως
προς την ευθύνη του έναντι των τρίτων ανατρεπτικά. Ενώ, δηλαδή, κατά την
καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 28 ΕΝ, ο ετερόρρυθµος συνεταίρος στην περίπτωση
αυτή υπέκειτο «αλληλεγγύως µε τους οµορρύθµους συνεταίρους σε όλα τα χρέη και εις
όλας τας υποχρεώσεις της εταιρίας», η νέα διάταξη του άρθρου 278 ορίζει ότι «για κάθε
πράξη εκπροσώπησης από µέρους ετερόρρυθµου εταίρου ευθύνεται ο ίδιος ως
οµόρρυθµος, εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε µαζί του γνώριζε ότι είναι
ετερόρρυθµος εταίρος». Βάλλεται µε τον τρόπο αυτό η λογική σκέψη ότι αν κάποιος έχει
εξουσία να ρυθµίζει τις τύχες ενός συνόλου προσώπων στο οποίο ανήκει, πρέπει να έχει
και την ίδια µεταχείριση και τύχη µε όλους. Με τη νέα ρύθµιση, ο ετερόρρυθµος εταίρος,
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παρότι δύναται να εκπροσωπεί και να δεσµεύει την εταιρία, στην οποία όµως έχει
περιορισµένη ευθύνη, θα ευθύνεται µόνον για τις πράξεις εκπροσώπησης, που ο ίδιος
έχει διενεργήσει. Και πάλι, όµως, θα µπορεί να αποφύγει την απεριόριστη ευθύνη, αν
αποδεικνύει ότι ο τρίτος γνώριζε την ιδιότητα του ως ετερορρύθµου!!!. Με απλή
συναλλακτική λογική, εποµένως, αν ο ετερόρρυθµος θελήσει να προβεί σε πράξη
ιδιαίτερα επαχθή για την εταιρία, µπορεί να την ενεργήσει ως εκπρόσωπος της, µε τη
βεβαιότητα της απαλλαγής του από κάθε ευθύνη, αν προηγουµένως γνωστοποιήσει
στον αντισυµβαλλόµενο τρίτο την δική του ιδιότητα ως ετερορρύθµου.
Τα λοιπά δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ετερορρύθµου εταίρου
προσδιορίζονται στη σύµβαση ή στο νόµο.
Έτσι, ο ετερόρρυθµος έχει δικαίωµα ελέγχου των εταιρικών λογαριασµών και των
βιβλίων της εταιρίας, εκτός αν η εταιρική σύµβαση το απαγορεύει ή το περιορίζει (άρθρο
275). Έχει, επίσης, δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως κατά το
ποσοστό συµµετοχής του, το οποίο, για το λόγο αυτό, πρέπει να προσδιορίζεται είτε
στην εταιρική σύµβαση, είτε µε µεταγενέστερη οµόφωνη συµφωνία των εταίρων, για να
µην υπάρξουν προβλήµατα στη συνέχιση της εταιρίας (βλ. παραπάνω). Έχει ακόµα και
τα λοιπά περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα, που αναφέρθηκαν και ως προςτους
οµορρύθµους εταίρους.
Οι ειδικότερα αναφερόµενες στο νέο νόµο υποχρεώσεις του ετερορρύθµου εταίρου
είναι, εκτός των βασικών, κάθε εταίρου, η υποχρέωση αποφυγής πράξεων
ανταγωνισµού προς την εταιρία, εκτός αν η εταιρική σύµβαση (ή οµόφωνη απόφαση των
συνεταίρων του) τις επιτρέψει (άρθρο 276), και η υποχρέωση συµµετοχής στις ζηµιές της
εταιρίας (άρθρο 277).
Η τελευταία, προβλεποµένη στο δυσχερώς ερµηνευόµενο άρθρο 277, έχει
προδήλως την έννοια, αφενός µεν ότι η καταβεβληµένη πάσης φύσεως εισφορά του
ετερορρύθµου στην εταιρία υπόκειται στα αποτελέσµατα της εταιρικής δράσεως και, ως
στοιχείο της εταιρικής περιουσίας, µπορεί να διατίθεται προς οιονδήποτε, αφετέρου δε
ότι αν η εισφορά οφείλεται εισέτι προς την εταιρία, ο ετερόρρυθµος είναι υποχρεωµένος
να την καταβάλει άµεσα προς κάλυψη της ζηµίας και ότι ο κάθε συνεταίρος, που
κατέβαλε αυτός σε τρίτον εταιρικό χρέος, µπορεί να αναχθεί -αν δεν ικανοποιείται από
την εταιρία- κατά του ετερορρύθµου, που οφείλει την χρηµατική εισφορά του στην
εταιρία, απαιτώντας απ' αυτόν ευθέως να του καταβάλει το µερίδιο του χρέους που του
αναλογεί µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του στις ζηµιές της εταιρίας, µέχρι όµως του
ποσού της οφειλόµενης χρηµατικής µόνον εισφοράς. Η εταιρική σύµβαση, ωστόσο,
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µπορεί να προβλέπει προσωπική συµµετοχή του ετερορρύθµου στις ζηµιές µε ένα µεγαλύτερο της εισφοράς του -αλλά πάντοτε συγκεκριµένο, περιορισµένο- χρηµατικό
ποσό, οπότε η ευθύνη του απέναντι στην εταιρία για συµµετοχή στις ζηµιές της και η
αναγωγική ευθύνη του ετερορρύθµου έναντι των συνεταίρων του συγκεκριµενοποιείται
ποσοτικά µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του στις ζηµιές, που εφαρµόζεται και επί του
συµφωνηµένου µείζονος ποσού της ευθύνης του. Φυσικά, η µείζων της εισφοράς του
ευθύνη του ετερορρύθµου µπορεί να υπάρχει κατά την εταιρική σύµβαση και έναντι των
τρίτων, εταιρικών δανειστών, οι οποίοι µπορούν τότε να στρέφονται ευθέως και εναντίον
του προσωπικά και σε ολόκληρο, µέχρι όµως του περιορισµένου ποσού της ευθύνης
του.27

-ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

Κατά τα παλαιότερα ισχύοντα, οι λόγοι που επιφέρουν τη λύση της ετερόρρυθµης
εταιρείας είναι εκείνοι που ισχύουν γενικά στις προσωπικές εταιρείες. Εδώ να τονιστεί
απλώς ότι ο ετερόρρυθµος εταίρος, έχει δικαίωµα να καταγγείλει την εταιρεία και να
προκαλέσει τη λύση της εταιρείας. Ακόµα, ο θάνατος, η απαγόρευση και η πτώχευση
του ετερόρρυθµου εταίρου αποτελούν λόγω λύσεως της εταιρείας, όπως συµβαίνει και
µε τους οµόρρυθµους εταίρους. Αν στην ετερόρρυθµη εταιρεία υπάρχει µόνο ένας
ετερόρρυθµος εταίρος και αποχωρήσει απ’ αυτήν, τότε η ετερόρρυθµη εταιρεία
µετατρέπεται αυτοµάτως σε οµόρρυθµη. Αν στην ετερόρρυθµη εταιρεία υπάρχει ένας
µόνο εταίρος και αποχωρήσει από αυτήν, τότε επέρχεται λύση της εταιρείας. Η λύση
αυτής αποφεύγεται µόνο αν, µε τροποποίηση του καταστατικού, αντικατασταθεί από
άλλο εταίρο οµόρρυθµο (είτε κατόπιν µετατροπής ενός ετερόρρυθµου εταίρου σε
οµόρρυθµου εταίρου). Η καταγγελία της ετερόρρυθµης εταιρείας, που έχει συσταθεί για
ορισµένο χρόνο, οποτεδήποτε, από ετερόρρυθµο εταίρο επιφέρει πάντοτε τη λύση της
εταιρείας, αζηµίως για τον καταγγέλλοντα, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Σαν
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τέτοιος λόγος νοείται, κυρίως, η ουσιώδης παράβαση των συµβατικών υποχρεώσεων,
αλλά και άλλα γεγονότα, τα οποία από την αρχή της καλής πίστεως και τα συναλλακτικά
ήθη δικαιολογούν την διακοπή της.28

Σύµφωνα µε το νόµο 4072/12, η λύση της ετερόρρυθµης εταιρίας επέρχεται για τους
ίδιους, όπως και για την οµόρρυθµη, λόγους του άρθρου 259. Επιπλέον τούτων, η ΕΕ
λύεται και σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισµού ή θανάτου του µοναδικού οµορρύθµου
εταίρου, όχι όµως αµέσως, αλλά µετά την παρέλευση διµήνου και εφόσον εν τω µεταξύ
δεν καταστεί νέος οµόρρυθµος εταίρος ένας ήδη ετερόρρυθµος εταίρος ή εισερχόµενος
τρίτος (π.χ. κληρονόµος του θανόντος εταίρου), µε τροποποίηση της εταιρικής
συµβάσεως και καταχώριση της στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του ιδίου διµήνου (άρθρο 281 § 1).
Στο διάστηµα αυτό η εταιρία, θεωρείται ευρισκοµένη σε αδράνεια. Με την επιφύλαξη των
άρθρων 774 και 727 ΑΚ, η συνέχιση της διαχείρισης των επειγουσών ή αναγκαίων
εταιρικών υποθέσεων µπορεί να γίνεται από προσωρινή διοίκηση, που ορίζει το
δικαστήριο κατά την ΑΚ 69 κατόπιν αιτήσεως ετερορρύθµου εταίρου.
Εφόσον τη λύση της εταιρίας ακολουθήσει εκκαθάριση, καθήκοντα εκκαθαριστών
αναλαµβάνουν και οι ετερόρρυθµοι εταίροι, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην
εταιρική σύµβαση (άρθρο 281 § 2) ή αποφασίσουν σχετικά οι εταίροι οµόφωνα ή, επί
διαφωνίας, το δικαστήριο (ΑΚ 778). Οι εκκαθαριστές, κατά τα λοιπά, δρουν συλλογικά
(ΑΚ 778), εφαρµοζόµενης επ' αυτών και της διατάξεως του άρθρου 268, ως ανωτέρω.29
Παρατηρόντας τους δύο νόµους, βλέπουµε ότι, κοινοί λόγοι λύσεως της εταιρείας,
είναι η κήρυξη πτώχευσης, καθώς και η καταγγελία ή αίτηση εταίρου για σηµαντικό λόγο.
Μία σπουδαία διαφορά είναι, ότι σήµερα δεν επέρχεται λύση αυτής λόγο θανάτου
εταίρου κάτι που παλαιότερα ο ρόλος του ετερόρρυθµου εταίρου έπαιζε µεγάλο ρόλο
στη συνέχιση της λειτουργιας της εταιρείας.
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-ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

Στα άρθρα 24-28 47-50 του εµπορικού νόµου, διακρίνει δύο είδη ετερόρρυθµων
εταιρειών: την απλή ετερόρρυθµη και την κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρεία. Η βασική
διαφορά των δύο αυτών εταιρικών τύπων είναι ότι στην απλή τα µερίδια των
ετερόρρυθµων εταίρων είναι καταρχήν αµεταβίβαστα και ανεκχώρητα, ενώ στην κατά
µετοχές ετερόρρυθµη εταιρεία, τα µερίδια των ετερόρρυθµων εταίρων παρίστανται µε
µετοχικούς τίτλους (όπως στην ανώνυµη εταιρεία) που είναι ελεύθερα µεταβιβαστεί. Το
αντικείµενο και των δύο τύπων εξαρτόνται από τη συµφωνία των εταίρων.30

Ο σηµερινός νόµος εν αντιθέσει, αναλύει διεξοδικά, στο άρθρο 284 και στο κεφάλαιο
πέντε, τις κατά µετοχές αυτές εταιρείες.

η 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.
2. Η επωνυµία της ετερόρρυθµης εταιρείας κατά µετοχές 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.».
3. Στην ετερόρρυθµη εταιρεία κατά µετοχές εφαρµόζονται το άρθρο 50 του νόµου
3190/1955 για την εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, και κατά τα λοιπά οι κανόνες που
ισχύουν στην ανώνυµη εταιρεία, στο µέτρο που συµβιβάζονται µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και τη φύση της εταιρείας.
4. Οι σχέσεις των οµόρρυθµων εταίρων µεταξύ τους και έναντι των ετερόρρυθµων
εταίρων ή τρίτων, καθώς και η διαχείριση της εταιρείας καθορίζονται σύµφωνα µε
τους κανόνες της οµόρρυθµης εταιρείας. Τα καθήκοντα όµως και η ευθύνη των
οµόρρυθµων εταιρειών ως διαχειριστών ρυθµίζονται από τις διατάξεις για την
ανώνυµη εταιρεία.
1.
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5. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο το καταστατικό, τα δικαιώµατα των οµόρρυθµων
εταίρων στη γενική συνέλευση είναι ανάλογα προς τον αριθµό των µετοχών που
κατέχουν.
6. Αν δεν ορίζει κάτι άλλο το καταστατικό, τούτο µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µετά
από συναίνεση των οµόρρυθµων εταίρων.31

ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΈΝΝΟΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατα τα τότε ισχυοντα στην ελλαδα «Ο εµπορικός Νόµος ορίζει στο άρθρο 47 ότι ο
νόµος γνωρίζει και τις µετοχικές εµπορικές εταιρείες που αναφέρονται στα άρθρα 49 και
50. Οι µετοχικές αυτές εταιρείες ή όπως αναφέρονται στην επιστήµη και τη νοµολογία,
συµµετοχικές ή αφανείς, έχουν συνήθως δύο ή περισσότερα πρόσωπα ως µέλη, εκ των
οποίων τουλάχιστον το ένα είναι ο εµφανής εταίρος ο οποίος ενεργεί προς τους τρίτους
για δικό του λογαριασµό αλλά συνήθως είναι και ο εσωτερικός διαχειριστής και τον
αφανή εταίρο ή εταίρους που δεν φανερώνονται στους τρίτους. Η εταιρεία αυτή στερείται
νοµικής προσωπικότητας το δε ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασής της υπογράφεται από
όλους τους εταίρους δεν έχει εταιρική επωνυµία, συγκροτηµένο εταιρικό κεφάλαιο,
ταµείο, δηλαδή στερείται περιουσίας. Με την εταιρική σύµβαση οι εταίροι της
αναλαµβάνουν αµοιβαίως την υποχρέωση να επιδιώκουν µε ικανές εισφορές κοινό
σκοπό και µάλιστα οικονοµικό. Επειδή η αφανής εταιρεία δεν έχει νοµική
προσωπικότητα και δική της περιουσία διαφορετική από αυτή των εταίρων της, και
31
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αποσκοπεί πάντοτε σε διενέργεια εµπορικών πράξεων, συνιστάται άτυπα και η απόδειξη
κατάρτισης της σύµβασης αυτής µπορεί να γίνει και µε µάρτυρες.»32
Σήµερα, στο άρθρο 285 ορίζονται τα παρακάτω33
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 όνοµά του, αλλά προς το κοινό συµφέρον
των εταίρων.
2. Η αφανής εταιρεία δεν έχει νοµική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο
ΓΕ.Μ.Η. Οι όροι της εταιρικής συµφωνίας αποδεικνύονται µόνο µε έγγραφη συµφωνία
των συµβαλλόµενων µερών. Για τη συµφωνία αυτή εφαρµόζεται η διάταξη της
παραγράφου 2 του άρθρου 393 Κ.Πολ.∆.
3. Στην αφανή εταιρεία εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την
εταιρεία, εκτός από εκείνες που δεν συµβιβάζονται µε τη φύση της αφανούς εταιρείας.

-ΣΥΣΤΑΣΗ

Η αφανής εταιρεία συστήνεται µε συµφωνία δύο ή περισσοτέρων προσώπων και µε
ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο είναι και αποδεικτικό στοιχείο της εταιρείας. Η εταιρεία
αυτή όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω δεν αποτελέι νοµικό πρόσωπο καθ’ότι δεν
υπόκειται στις διατυπώσεις της δηµοσιότητας, όπως οι λοιπές εταιρείες.
32
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Ο αφανής εταίρος έχει όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις λοιπές εταιρείες
όπως να λαµβάνει γνώση των εγγράφων που αφορούν την εταιρεία από τον εµφανή
εταίρο. Επειδή ο νόµος δεν ρυθµίζει συστηµατικά την αφανή εταιρεία εκτός µόνο το
ότι αυτή δεν υπόκειται στις διατάξεις της δηµοσίευσης και της διενέργειας από τους
εταίρους της µίας ή περισσοτέρων εµπορικών πράξεων, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία
αυτής όπως π.χ. το αντικείµενο εργασιών, η αναλογία του κάθε εταίρου για το
σχηµατισµό του κεφαλαίου της κ.λ.π. στοιχεία αυτής, εξαρτώνται από τις µεταξύ
των εταίρων συµφωνίες και από τις διατάξεις περί προσωπικών εταιρειών του Α.Κ.
Οι εισφορές των εταίρων στην αφανή εταιρεία είναι απαραίτητες για την επίτευξη
του σκοπού της. Για το λόγο αυτό ο καθένας αφανής εταίρος µεταβιβάζει ή
παραδίδει την εισφορά του στον εµφανή εταίρο, µόνο κατά χρήση. Ο εµφανής
εταίρος που απέκτησε κατά τη διάρκεια της εταιρείας αναντικατάστατα πράγµατα ή
αυτά που του µεταβίβασαν ως εισφορά τους οι αφανείς εταίροι δεν υποχρεούται µεν
να τα επιστρέψει κατά τη διάρκεια της εταιρείας, αλλά µετά τη λύση της και κατά
την αναλογία συµµετοχής του εκάστου εταίρου στην εταιρεία.
Όσον αφορά τη διαχείριση της αφανούς εταιρείας, η προς τα έσω και έξω
διαχείριση αυτής, συνήθως, ανατίθεται στον εµφανή εταίρο, εκτός αν οι εµφανείς
εταίροι είναι περισσότεροι του ενός, τότε ο καθένας ενεργεί χωριστά σύµφωνα µε
τα όσα έχουν συµφωνήσει και έχουν καταγραφεί στο καταστατικό που έχουν
υπογράψει. Ο εµφανής εταίρος µπορεί να καταχωρεί τις
σχετικές λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της επιχειρήσεως του. Ο αφανής εταίρος
έχει αξίωση κατά του εµφανούς εταίρου για να του αποδόσει ο τελευταίος την
αναλογία του επί της συγκυριότητας των αποκτηθέντων από τον εµφανή εταίρο –
διαχειριστή πραγµάτων ή πραγµατοποιηθέντων κερδών.
Επειδή όµως η διαχείριση της εταιρείας ανατίθεται στον εµφανή εταίρο, η
ανάκληση της διαχείρισης ή η παραίτηση αυτού από τη διαχείριση, δεν µπορεί να
υπάρχει, αν όµως υπάρξει σπουδαίος λόγος που επιβάλλει την ανάκληση ή
παραίτηση του, τότε µπορεί να χωρέσει καταγγελία της εταιρείας είτε από τον
εµφανή είτε από τον αφανή εταίρο. Όσον αφορά για την ευθύνη του εµφανή
εταίρου που αποκαλέιται διαχειριστής της αφανούς εταιρείας, που υπάρχει έναντι
των τρίτων είναι απεριόριστη µε όλη την περιουσία του, ενώ έναντι των συνεταίρων
του, έχει υποχρέωση να µεταβιβάσει σε αυτούς κατά τη λύση της εταιρείας, ό,τι έχει
αποκτήσει στο όνοµά του κατά τη σύσταση από εισφορές ή κατά τη διάρκεια της
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εταιρείας, µετά την ικανοποίηση των δανειστών της κατά το ποσοστό συµµετοχής
τους στην εταιρεία.

-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΦΑΝΟΥΣ

Η εισφορά του αφανούς εταίρου, που µπορεί να είναι οποιασδήποτε φύσεως,
καταβάλλεται στον εµφανή εταίρο. Σ' αυτόν, δηλαδή, µεταβιβάζεται το αντικείµενο της
εισφοράς, µε αιτία την εταιρική σύµβαση, κατά κυριότητα ή κατά χρήση. Μπορεί,
µάλιστα, η µεταβίβαση να γίνεται κατά ιδανικά µερίδια, ούτως ώστε επί του
εισφεροµένου αντικειµένου να δηµιουργείται κοινωνία δικαιώµατος µεταξύ εµφανούς και
αφανών εταίρων (άρθρο 286).
Η διαχείριση της αφανούς εταιρίας ανήκει προφανώς στον εµφανή εταίρο. Τα
αποκτώµενα δε από την διαχείριση της εταιρίας περιέρχονται στην περιουσία του
εµφανή εταίρου. Οι τρίτοι, έτσι, συναλλάσσονται ατοµικά µε τον εµφανή εταίρο, έναντι
του οποίου µόνον αποκτούν δικαιώµατα και υποχρεώσεις, ακόµα κι αν γνωρίζουν την
ύπαρξη της εταιρίας (άρθρα 287 και 288).
Η συµµετοχή του αφανούς εταίρου στα κέρδη και τις ζηµίες της εταιρίας προβλέπεται
να είναι κατ' ίσα µέρη, ανεξαρτήτως εισφοράς. Η εταιρική σύµβαση, ωστόσο, µπορεί να
ορίζει τα ποσοστά ή τα ποσά συµµετοχής διαφορετικά. Αν µάλιστα αυτή προβλέπει
ορισµένο ποσοστό συµµετοχής στα κέρδη, το ίδιο ποσοστό ισχύει και για τη συµµετοχή
στις ζηµίες. ∆υνατή είναι, πάντως, η πρόβλεψη στο καταστατικό ότι η συµµετοχή του
αφανούς εταίρου στις ζηµιές της εταιρίας δεν θα υπερβαίνει την αξία της εισφοράς του.
Τούτο σηµαίνει ότι η συµφωνία περί αποκλεισµού του αφανούς εταίρου από τις ζηµιές
της εταιρίας, αν αυτός έχει ήδη καταβάλει την εισφορά του στον εµφανή, είναι ισχυρή.
Ισχυρή θα είναι, επίσης, και η συµφωνία ότι ο αφανής θα ευθύνεται έναντι του εµφανούς
για συµµετοχή στις ζηµιές µέχρι την αξία της εισφοράς, την οποία τυχόν οφείλει ακόµα,
ή, και πέραν ακόµα της καταβεβληµένης εισφοράς του, και µε την προσωπική του
περιουσία, µέχρι όµως την αξία της εισφοράς που έχει καταβάλει. Συµφωνία, αντιθέτως,
περί αποκλεισµού του αφανούς εταίρου από τα κέρδη δεν φαίνεται -ο νόµος, περιέργως,
δεν το προβλέπει ρητά- να είναι ισχυρή (σχετική ακυρότητα). Τα κέρδη -και οι ζηµίες,
ασφαλώς, της εταιρίας, στις οποίες ο νόµος ξεχνά επίσης εν προκειµένω να αναφερθείυπολογίζονται από τον εµφανή εταίρο στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους ή στον
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συµφωνηµένο χρόνο και στον χρόνο λύσης της εταιρίας. Τότε µόνον ο εµφανής είναι
υποχρεωµένος σε λογοδοσία και σε καταβολή των αναλογούντων κερδών στους
αφανείς. Τότε δικαιούται να απαιτήσει από τους αφανείς και το µερίδιο συµµετοχής τους
στις ζηµιές της εταιρίας. Αν οι ζηµιές, πάντως, δεν µπορούν ή δεν µπόρεσαν να
καλυφθούν νωρίτερα από την περιουσία της εταιρίας στα χέρια του εµφανούς εταίρου, ο
τελευταίος αποκτά αµέσως δικαίωµα να στραφεί κατά των αφανών για έκτακτη
συµµετοχή τους στην κάλυψη των ζηµιών. Αλλά και ως προς την διανοµή των κερδών,
µπορεί να συµφωνηθεί (ήδη µε την εταιρική σύµβαση ή, οποτεδήποτε, επ' ευκαιρία
επιτεύξεως κερδών) προσωρινή καταβολή τους στους αφανείς, προτού συµπληρωθεί ο
συµφωνηµένος ή ο νόµιµος χρόνος διανοµών, µε συνυπολογισµό τους βεβαίως κατά τις
οριστικές διανοµές. Αν ο αφανής λάβει το οριστικό µερίδιο του στα κέρδη, δεν υποχρεούται να το επιστρέψει, σε περιπτώσεις ζηµιών µεταγενέστερων χρήσεων, ούτε καν εννοείται- και σε περίπτωση που έχει συµφωνηθεί η συµµετοχή του µόνον στα κέρδη της
εταιρίας (άρθρο 289).
Ο κάθε αφανής εταίρος έχει νόµιµο δικαίωµα ελέγχου, περιοριζόµενο όµως επί των
βιβλίων και εγγράφων του εµφανούς εταίρου, που έχουν σχέση µε την εµπορική
δραστηριότητα της εταιρίας («µε τις πράξεις ή την επιχείρηση» κατά το γράµµα του
νόµου) και δυνάµενο να ασκηθεί αυτοπροσώπως ή µε τον αναγκαίο εµπειρογνώµονα. Η
εταιρική σύµβαση µπορεί, όµως, να προβλέπει µεγαλυτέρου εύρους δικαίωµα ελέγχου
του αφανούς επί των πράξεων του εµφανούς εταίρου (άρθρο 290).34

-ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Συµφωνα µε τα παλιοτερα ισχύοντα και από τις διατάξεις των άρθρων του αστικού
κώδικα, η αφανής εταιρεία λύεται για τους ίδιους λόγους για τους λύεται και η αστική
εταιρεία. ∆ήλαδή µόλις περάσει ο χρόνος αυτής (άρθρο 765). Έτσι λύση της αφανούς
εταιρείας επέρχεται και όταν εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο έχει συσταθεί (άρθρο
772). Μετά τη λύση της αφανούς εταιρείας δεν απαιτείται να επακολουθήσει
34
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υποχρεωτικά στάδιο εκκαθάρισης, διότι δεν υπάρχει εταιρική περιουσία, εφόσον ο
εµφανής εταίρος εµπορεύεται ατοµικά έναντι των τρίτων, µε αποτέλεσµα να είναι
παραδεκτή η άσκηση αγωγής εκ µέρους του αφανούς εταίρου. Ο εµφανής εταίρος
δικαιάται το ίδιο µερίδιο από τα εταιρικά κέρδη, καθώς και της εισφοράς του χωρίς να
προηγηθεί εκκαθάριση, εκτός και αν έχει συµφωνηθεί το αντίθετο µεταξύ των εταίρων ή
αν το δικαστήριο κρίνει ότι είναι απαραίτητη η εκκαθάριση, διότι από την παράλειψή της
επέρχεται σύγχυση στην περίπτωση αυτή. Κατά το στάδιο αυτό, το οποίο δεν αποτελεί
κατά κυριολεξία εκκαθάριση, αλλά διακανονισµό των εταιρικών δοσοληψιών, µετά τον
οποίο θα κριθούν οι ενοχικές αξιώσεις των αφανών εταίρων για απόδοση των εισφορών
ή απόληψη κερδών, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την
εκκαθάριση.
Μετά τη λύση της αφανούς εταιρείας επέρχεται η περάτωσή της, εκτός και αν
υφίσταται στάδιο εκκαθαρίσεως, δηλαδή δικαιώµατα των εταίρων επί εισφορών ή
κτηθέντων από τη διαχείριση της εταιρείας, αµοιβαίες απαιτήσεις αυτών και
υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους.35

Με βάση τον νέο νόµο 4072/12, η λύση και η εκκαθάριση της εταιρείας αναλύεται στο
άρθρο 291. Η αφανής εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον
αστικό κώδικα. Τη λύση ακολουθεί εκκαθάριση.
Η εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας διενεργείται από τον εµφανή εταίρο. Συνιστάται
στην απόδοση στον αφανή εταίρο της αξίας της συµµετοχής του, µειωµένης κατά τις
ζηµιές που του αναλογούν. Η κατά χρήση εισφορά του αφανούς εταίρου επιστρέφεται
αυτούσια.
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Ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση στο τέλος κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου να
παρέχει πληροφορίες στον αφανή εταίρο για την εξέλιξη των εργασιών της εκκαθάρισης,
µε έκθεση των αιτίων που παρεµπόδισαν την περάτωσή της. 36
Συγκρίνοντας λοιπόν τις διατάξεις τότε µε τον νέο νόµο, παρατηρούµε οτί οι λόγοι
λύσεως της αφανούς εταιρείας είναι ίδιοι. ∆ηλαδή λύση επέρχεται έπειτα από την ληξη
του περατωθήσαντος χρόνου και λύση κατόπιν εκπήρωσης του σκοπού της. Κύρια
διαφορά είναι ότι τότε, το στάδιο της εκκαθάρισης δεν ήταν υποχρεωτικό σε αντίθεση µε
τον νόµο 4072/12.

-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Το άρθρο 292 του νόµου 4072/12, ορίζει ότι σε περίπτωση πτώχευσης του
εµφανούς εταίρου, ο αφανής εταίρος µπορεί να αναγγελθεί ως πτωχευτικός πιστωτής
για την καταβληθείσα εισφορά του και το υπόλοιπο των κερδών, που προκύπτουν
από τη διαχείριση της αφανούς εταιρείας. Επιπέον ν ο αφανής εταίρος δεν κατέβαλε
την εισφορά του, οφείλει να την καταβάλει στην πτωχευτική περιουσία, στο µέτρο που
απαιτείται για την κάλυψη της ζηµίας που του αναλογεί. Καταβολή της εισφοράς που
συνίσταται σε εργασία ή σε χρήση πράγµατος δεν απαιτείται.37
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Κατά τον Ψυχοµάνη 38«Σε περίπτωση κήρυξης της πτώχευσης -όχι, απλώς, «σε
περίπτωση πτώχευσης»- του εµφανούς εταίρου, είναι πρόδηλο ότι ο αφανής εταίρος,
λόγω της λύσεως της εταιρίας τους, έχει αξίωση να του αποδοθεί η αξία της εισφοράς
του, µειωµένη ενδεχοµένως κατά το ποσό που αναλογεί στη δική του συµµετοχή στις
ζηµιές της εταιρίας. Αν διασώζεται η αξία της εισφοράς του και διαπιστώνεται επιπλέον
υπόλοιπο κερδών, ο αφανής έχει επίσης απαίτηση συµµετοχής στα κέρδη από τη δράση
του εµφανούς. Φυσικά, τις σχετικές αξιώσεις του ασκεί ο αφανής συµµετέχοντας στην
ανοιγείσα πτωχευτική διαδικασία ως πτωχευτικός πιστωτής, µε αναγγελία αυτών. Αν ο
αφανής δεν έχει καταβάλει ακόµα την υποσχεθείσα εισφορά του είναι υπόχρεος έναντι
του συνδίκου σε καταβολή της στην πτωχευτική περιουσία, αν απαιτείται και στο µέτρο
που απαιτείται για την κάλυψη της ζηµίας που του αναλογεί. Καταβολή όµως της
εισφοράς, που συνίσταται σε εργασία ή σε χρήση πράγµατος δεν απαιτείται (άρθρο
292). Εποµένως, ο αφανής δεν καταβάλ-λει την εισφορά του, όταν αυτή δεν είναι
αναγκαία προς ρευστοποίηση και πληρωµή χρεών. Αν, όµως, η καταβολή χρειάζεται για
την εξόφληση των χρεών του εµφανούς, ο αφανής «οφείλει να την καταβάλει στην
πτωχευτική περιουσία, στο µέτρο που απαιτείται για την κάλυψη της ζηµίας που του
αναλογεί». Από την διατύπωση της διατάξεως του νόµου, συµπεραίνεται ότι µόνον, όταν
η οφειλόµενη εισφορά είναι χρηµατική, µπορεί να καταβληθεί πράγµατι µειωµένη. Αν η
εισφορά συνίσταται σε είδος, φαίνεται πως η καταβολή αυτής αυτούσιας στην
πτωχευτική περιουσία προς το σκοπό της ρευστοποίησης της από τον σύνδικο είναι
αναπόφευκτη. Ο αφανής εταίρος αποκτά απλώς κατά του συνδίκου απαίτηση
επιστροφής της εισπραχθείσης αξίας, που δεν διατέθηκε για κάλυψη ζηµιών. Της
απαιτήσεως αυτής ο αφανής εταίρος µπορεί µάλλον να επιδιώξει από τον σύνδικο
ικανοποίηση ως οµαδικός πιστωτής.»
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Οι επέλθουσες με το νόμο 4072/2012 αλλαγές στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών, εκδόσεις
σάκκουλα 2012, Ψυχομάνης Σπυρίδων, ομόρρυθμη εταιρία, σελίδα 46-47
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Επίλογος

Οι ενδοιασµοί για την επιτυχία του τολµήµατος είναι πολλοί. Οι νέες ιδίως
προσεγγίσεις µιας προσωπικής σχέσεως εµπιστοσύνης, όπως της εταιρικής, δηµιουργούν πολλά ερµηνευτικά προβλήµατα, που εγκυµονούν προφανείς κινδύνους
διασάλευσης της επιδιωκόµενης, κατά τα λοιπά, επιχειρηµατικής ασφάλειας. Η
τελευταία, στον τοµέα των προσωπικών εταιριών, έχει πράγµατι θεµελιωθεί και
ενδελεχώς δοκιµασθεί στην πράξη 200 περίπου ετών. ∆εν χρειαζόταν, εποµένως,
βεβιασµένες, χωρίς προηγούµενο επιστηµονικό διάλογο, νοµοθετικές και ιδίως
ανατρεπτικές επεµβάσεις. Τέτοιες επεµβάσεις, εν µέσω ιδίως, κρίσεων αποδεικνύονται
συχνά αλυσιτελείς. Έπειτα, ο νοµοθέτης έθεσε ως πρότυπο και ακολούθησε αναφανδόν
τις αντίστοιχες ρυθµίσεις του γερµανικού εµπορικού νόµου. Η απλή όµως αποµίµηση
ξένων διατάξεων δεν µπορεί ν' αποτελεί εκ των πραγµάτων, για τα δεδοµένα της
ελληνικής εµπορικής πραγµατικότητας, ούτε εκσυγχρονισµό, ούτε εχέγγυο τελεσφόρου
νοµοθεσίας. Ο έλληνας εταίρος, γενικά, διαφέρει από τον γερµανό. Αυτήν την ουσιώδη
διαφορά δεν φαίνεται να έλαβε υπόψη του ο νοµοθέτης. Ο ερµηνευτής, µάλιστα, του
νέου νόµου θα διαπιστώσει σε µερικές περιπτώσεις ότι και οι αποτολµηθείσες µικρές,
χάριν εναρµόνισης προς τις αρχές του ελληνικού δικαίου, παρεκκλίσεις από τις αλλοδαπές διατάξεις δεν είναι δυστυχώς πάντοτε επιτυχείς.
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