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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

 

Η σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, οικονομική αβεβαιότητα και 

συνεχείς αλλαγές έχει οδηγήσει τα φυσικά πρόσωπα σε συνεχή αναζήτηση για την επιλογή του 

κατάλληλου τύπου νομικού προσώπου για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

 

Ως πρόσωπα θεωρούνται από το Δίκαιο και οι ενώσεις φυσικών προσώπων ή περιουσίας για 

την θεραπεία κοινωνικών αναγκών. Έτσι το «νομικό πρόσωπο» (αν και πράγματι δεν υπάρχει 

τέτοιο στη φύση) αναγνωρίζεται όμως «κατά πλάσμα δικαίου» ως υποκείμενο δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων, συνεπώς με αυτοτελή ικανότητα δικαίου
1
. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 741 ΑΚ, με τη σύμβαση εταιρείας δύο η περισσότεροι έχουν αμοιβαίως 

υποχρέωση να επιδιώκουν, με κοινές εισφορές, κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό. Η ύπαρξη κάθε 

εταιρικής μορφής αποτελεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο που απαιτεί την συνένωση  τουλάχιστον 

δύο φυσικών η νομικών προσώπων (με εξαίρεση την μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και την μονοπρόσωπη 

Α.Ε.). Η περιουσία της εταιρείας είναι ανεξάρτητη από την περιουσία των προσώπων που την 

ιδρύουν η των προσώπων που μετέπειτα μπορεί να συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό της 

κεφάλαιο. Η εταιρεία ιδρύεται με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που αναλυτικά 

περιγράφονται στο εκάστοτε καταστατικό. Η εταιρεία έχει ορισμένη διάρκεια ζωής στην 

περίπτωση που αναφερόμαστε σε κεφαλαιουχική εταιρεία, ενώ σε προσωπική, η διάρκεια της 

μπορεί να είναι αόριστη. 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Οι εταιρείες, από την ίδρυση τους, αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν τις 

ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα που έχουν και τα φυσικά πρόσωπα. Μπορούν, συνεπώς να 

συνενωθούν με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να δημιουργήσουν άλλο ανεξάρτητο νομικό 

πρόσωπο. 

Όλες οι εταιρείες διαθέτουν δικό τους όνομα-επωνυμία, κατοικία, έδρα και ιθαγένεια τα οποία 

είναι στοιχεία ανεξάρτητα από εκείνα των εταίρων ή των μετόχων τους. Οι εταιρείες δημιουργούν 

και κατέχουν δική τους περιουσία που είναι διαφορετική και ανεξάρτητη από την περιουσία των 

εταίρων ή μετόχων. Αντίστοιχα οι προσωπικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι εταίροι προς 

 
1 

Χατζηγάγιος Θωμάς (2015), Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Θεσσαλονίκη, σελ. 11 
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τρίτους, σε ,καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο απαίτησης από τρίτους σε βάρος 

της εταιρείας. 

Όσον αφορά το ιδρυτικό έγγραφο κάθε εταιρείας το καταστατικό περιλαμβάνονται αναλυτικά 

οι σχέσεις των προσώπων που ιδρύουν την εταιρεία, οι διαδικασίες ίδρυσης, το κεφάλαιο που 

καταβάλλεται για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, οι όροι συμμετοχής στα αποτελέσματα ( 

ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη ή ζημίες) καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται κατά την λύση 

και εκκαθάριση. Οι εταίροι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν απεριόριστα και σε άλλες 

εταιρείες. Η εκπροσώπηση της εταιρείας γίνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους εταίρους ή 

μετόχους και ανάλογα με την εταιρική μορφή, φέρουν τον τίτλο του διευθύνοντα συμβούλου στην 

περίπτωση των ανώνυμων εταιρειών ή του διαχειριστή στην περίπτωση των υπόλοιπων τύπων. 
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ΜΕΡΟΣ Α 

Προσωπικές εταιρείες: 

 

Στις προσωπικές εταιρείες η προσωπικότητα των εταίρων έχει πρωταρχικό ρόλο. Η φήμη της, η 

φερεγγυότητα της, καθώς και η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας εξαρτώνται από την 

προσωπικότητα των εταίρων που την απαρτίζουν. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της χώρας 

μας οι προσωπικές εταιρείες διακρίνονται σε: ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, εταιρείες 

συμπλοιοκτησίας και σε συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες. 

 

 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

 

Εισαγωγικά 

Αρχικά αξίζει να σημειωθεί ότι ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που 

επιδιώκει εμπορικό σκοπό και όλοι οι εταίροι της ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις 

ολόκληρο για τις εταιρικές υποχρεώσεις. Η εταιρεία αυτή ρυθμίζεται από τα άρθρα 249 έως 269 

του ν. 4072\2012 τα άρθρα 741 επ. ΑΚ για την αστική εταιρεία και 61 επ. ΑΚ για τα νομικά 

πρόσωπα. 

Η έναρξη της νομικής προσωπικότητας της προσωπικής εταιρείας επέρχεται με την κατά νόμον 

δημοσίευση του καταστατικού της στα ειδικά βιβλία του αρμόδιου πρωτοδικείου. Το πέρας δε 

αυτής επέρχεται από τη στιγμή που θα τελειώσει η εκκαθάριση της εταιρείας και η διανομή του 

καθαρού ενεργητικού στους πρώην εταίρους. 

Η νομική προσωπικότητα της Ο.Ε. παραμένει  αναλλοίωτη και όταν τροποποιηθεί το 

καταστατικό αυτής, εξακολουθεί δε και μέχρι το πέρας της εκκαθαρίσεως για τις ανάγκες αυτής. Η 

ομόρρυθμη εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την κατά νόμο δημοσίευση του 

καταστατικού της (πριν τούτο συμβεί, δεν μπορεί να συμβάλλεται ούτε να γίνεται υποκείμενο 

δικαιωμάτων και σε περίπτωση που οι εταίροι της υπό σύσταση Ο.Ε. συνάψουν δικαιοπραξίες με 

τρίτους — πριν τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρείας — γίνονται αυτοί (οι εταίροι) 

φορείς των σχετικών δικαιωμάτων, έστω και αν οι συναλλασσόμενοι απέβλεπαν στην εταιρεία). 
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Το γεγονός ότι η προσωπική εταιρεία αποτελεί νομικό πρόσωπο έχει ορισμένες νομικές 

συνέπειες, όπως: Έχει επωνυμία, κατοικία (έδρα), ιθαγένεια και όργανα (φυσικά πρόσωπα) που την 

εκπροσωπούν και διοικούν (διαχειρίζονται) τις εταιρικές υποθέσεις και την εταιρική περιουσία. 

Έδρα της εταιρείας (κατοικία) είναι ο τόπος, όπου λειτουργεί η διοίκηση (διαχειριστές) αυτής. 

Κατά των εκπροσώπων (διαχειριστών) της προσωπικής εταιρείας μπορεί να διαταχθεί προσωπική 

κράτηση για απαιτήσεις εμπορικές ή από αδικοπραξία, σύμφωνα με το άρθρο 1047 § 3 του Κ. Πολ. 

Δικονομίας. Ακόμα, η εταιρεία έχει την ικανότητα να αποκτά κυριότητα επί κινητών και ακινήτων 

πραγμάτων, αλλά και άλλα δικαιώματα. Έτσι, έχει δική της περιουσία, διακεκριμένη από εκείνη 

των εταίρων αυτής. Τα ακίνητα της προσωπικής εταιρείας καταχωρούνται σε ειδική μερίδα του 

οικείου υποθηκοφυλακείου. Επίσης, η εταιρεία έχει δικαίωμα να επιδιώξει ικανοποίηση για ηθική 

βλάβη που υπέστη η προσωπικότητα της. Τέλος, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ως 

μέλος άλλης εταιρείας, οποιουδήποτε τύπου, και να παρίσταται στο δικαστήριο ως διάδικο μέρος, 

εκπροσωπούμενη από τους νόμιμους εκπροσώπους της. 

 

Σύσταση Ο.Ε. 

Με την σύσταση της ομόρρυθμης εταιρείας δημιουργείται το νομικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί 

να προβεί σε δικαιοπραξίες  και επιχειρηματικές πράξεις. Η νομική του υπόσταση εξακολουθεί να 

υφίσταται, ακόμα και αν τροποποιηθεί το καταστατικό της εταιρείας, ενώ παύει με τη λύση και 

εκκαθάρισή του. 

Όσον αφορά τη σύμβαση εταιρείας δύο ή περισσότεροι υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη 

κοινού σκοπού (ιδίως οικονομικού) με κοινές εισφορές (άρθρο 741 Α.Κ.). Η σύμβαση της 

ομόρρυθμης  εταιρείας πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως, αλλά το έγγραφο μπορεί να είναι 

ιδιωτικό (άρθρο 39 Ε.Ν.). Πρβλ. και τα άρθρα 43 και 44 Ε.Ν., που ομιλούν για τη δημοσίευση των 

καταστατικών (συστατικών εγγράφων) των ομορρύθμων εταιρειών, τα οποία πρέπει να 

δημοσιεύονται στο αρμόδιο δικαστήριο αντίθετη μεταξύ των εταίρων συμφωνία για τα 

προγενέστερα (της εισόδου του) χρέη της εταιρείας. 

Η ομόρρυθμη εταιρεία έχει την δική της εταιρική επωνυμία που αποτελείται από το όνομα ενός 

ή περισσοτέρων μελών με ενδεχόμενη προσθήκη και άλλων λέξεων, σχετικών ου είδους της 

εταιρείας, ή της ένδειξης «και Σία» που καλύπτει τους μη αναφερόμενους εταίρους
2
. 

 
2 Νεγκάκης Ι. Χρήστος (2016), Λογιστική Εταιριών, Θεσσαλονίκη 
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Καταστατικό Ο.Ε. 

Όσον αφορά την σύνταξη του καταστατικού της ομόρρυθμης εταιρείας αυτή γίνεται συνήθως 

από κάποιον δικηγόρο, λογιστή ή άλλο πρόσωπο με σχετικές γνώσεις επί του θέματος. Τα 

συμβαλλόμενα μέρη κατά την σύσταση της Ο.Ε. συντάσσουν ιδιωτικό έγγραφο που καλείται 

καταστατικό. Βέβαια το έγγραφο αυτό δεν είναι απαραίτητα δημόσιο. Εάν και εφόσον το 

επιθυμούν οι συμβαλλόμενοι τότε συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου και συνεπώς καθίσταται 

δημόσιο. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως τα άρθρα 158 και 369 του αστικού κώδικα ορίζουν ότι για 

την σύσταση προσωπικής εταιρείας απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη όταν η εισφορά εταίρου 

περιλαμβάνει και εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου. Το καταστατικό λοιπόν είναι η πρακτική 

μορφή υπό την οποία εμφανίζεται εγγράφως η εταιρική σύμβαση. Αποτελεί δε και την απόδειξη 

σύστασης της εταιρείας και χρησιμεύει και για την δημοσιότητα αυτής. Το καταστατικό 

υπογράφεται από όλους τους εταίρους υποχρεωτικά. Αντίγραφό του υποβάλλεται στην αρμόδια 

οικονομική εφορία προς θεώρηση και πληρωμή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι στην ίδρυση της εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από φυσικά και νομικά 

πρόσωπα, δηλαδή κάποια άλλη εταιρεία. Όταν μεταξύ των εταίρων της Ο.Ε. περιλαμβάνεται και 

νομικό πρόσωπο τότε το καταστατικό υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπός του. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο του καταστατικού, αξίζει να αναφερθεί πως, το έγγραφο της 

συμβάσεως της εταιρείας αρχίζει με ένα προοίμιο που περιλαμβάνει την επικεφαλίδα, τον τόπο και 

το χρόνο της συστάσεως, καθώς επίσης και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων 

(όνομα πατρός, όνομα μητρός ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας, επάγγελμα 

που ασκεί αριθμός ταυτότητας με την αρμόδια αρχή καθώς και τον χρόνο έκδοσης)  και σε μερικές 

περιπτώσεις περίληψη του αντικειμένου της συμβάσεως. 

Πιο αναλυτικά ο τόπος και ο χρόνος συστάσεως της εταιρείας είναι απαραίτητα στοιχεία για το 

ιστορικό της συστάσεως και όχι για την εγκυρότητα αυτής. Αυτό διότι σε περίπτωση παραλείψεως 

αναγραφής του τόπου σύνταξης του εγγράφου, μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοιος ο τόπος 

δημοσιεύσεως του καταστατικού (π.χ. πρωτοδικείο). Αλλά και η έλλειψη χρονολογίας 

αναπληρώνεται από εκείνη της δημοσιεύσεως, οπότε το έγγραφο της συστάσεως αποκτά βέβαιη 

χρονολογία. 

   Όσον αφορά τους εταίρους, αυτοί αναγράφονται όλοι με στη σειρά με τα πλήρη στοιχεία 

τους( όπως αυτά προαναφέρθηκαν). Εδώ αξίζει να αναφερθεί πως παρά το γεγονός ότι η αναγραφή 

αυτών των στοιχείων δεν είναι υποχρεωτική  και δεν επιβάλλεται από τις διατάξεις του εμπορικού 
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νόμου και του αστικού κώδικα, κρίνονται ωστόσο απαραίτητα για την κάλυψη απαιτήσεων άλλων 

νόμων και για λόγους τάξεως. 

   Στη συνέχεια πέραν του προοιμίου στο καταστατικό υπάρχει και το κυρίως μέρος το οποίο 

χωρίζεται σε άρθρα και περιέχει όλους τους όρους της συμφωνίας της σύστασης, της λειτουργίας 

και της λύσεως της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα η ομόρρυθμη εταιρεία έχει την δυνατότητα να 

φέρει διακριτικό τίτλο διαφορετικό από τα ονόματα των εταίρων, καθώς επίσης και εμπορικό σήμα, 

τα οποία και προστατεύονται από σχετικές διατάξεις. Όλοι οι σκοποί της εταιρίας περιγράφονται σε 

ξεχωριστό άρθρο στο καταστατικό και πάντα με ακρίβεια, καθώς οποιοσδήποτε σκοπός αντίθετος 

στους εδραιωμένους από την πολιτεία νόμους ή στα χρηστά ήθη, για το συγκεκριμένο πάντα τύπο 

της εταιρείας, επιφέρουν την ακυρότητα της εταιρείας. Έτσι λοιπόν οποιαδήποτε μετατροπή στους 

σκοπούς της εταιρίας γίνεται δεκτή εφόσον υπάρχει και αντίστοιχη μετατροπή στο καταστατικό 

της. 

   Όσον αφορά τώρα την διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ως η χρονική διάρκεια κατά την οποία η 

εταιρία έχει δικαίωμα να εξασκεί την δραστηριότητά της. Συνεπώς μετά το πέρας της 

προβλεπόμενης αυτής ημερομηνίας λήξεως η εταιρεία θεωρείται «λυθείσα». Βέβαια η διάρκεια 

ζωής της εταιρίας μπορεί να πάρει παράταση σε περίπτωση που το επιθυμούν οι ομόρρυθμοι 

εταίροι αρκεί να γίνει πριν την ημερομηνία λήξης και προφανώς χρειάζεται και η ανάλογη 

ενημέρωση του καταστατικού της εταιρίας και να αναγράφεται και ο σκοπός και οι λόγοι 

παράτασης αυτής. Πιο αναλυτικά για την ομαλή συνέχεια της λειτουργίας της ομόρρυθμης 

εταιρείας πέραν της αρχικής απαιτείται σύνταξη ιδιωτικού εγγράφου η έγγραφο σε 

συμβολαιογράφο, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται η συμφωνία των εταίρων για την νέα σύσταση 

της εταιρίας αλλά και η ημερομηνία σύνταξής του. 

   Τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων εξαρτώνται από το ύψος των ποσών της εισφοράς τους 

στο εταιρικό κεφάλαιο. 

   Όσον αφορά την εκπροσώπηση και την διαχείριση της εταιρίας ορίζεται ένας οι περισσότεροι 

εταίροι που διοικούν και εκπροσωπούν με την υπογραφή τους την εταιρία. Ως διαχειριστής μπορεί 

να ορισθεί και κάποιος τρίτος εκτός από τους εταίρους αλλά δεν μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο. 

Αυτό κυρίως γίνεται για να διευκολυνθούν οι συναλλαγές της εταιρίας, κυρίως όταν οι εταίροι είναι 

περισσότεροι από δύο, συνεπώς οι λόγοι κυρίως είναι τυπικοί και όχι ουσιαστικοί. 
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   Ακόμα στο καταστατικό περιλαμβάνονται πέραν των κύριων άρθρων, διάφορες άλλες ρήτρες 

και όροι που αφορούν τις ιδιαιτερότητες των εταίρων και έχουν ως κύριο στόχο την προστασία των 

συμφερόντων της εταιρίας
3
. 

   Τέλος μια ομόρρυθμη εταιρία δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε διάφορες εμπορικές πράξεις 

αν νωρίτερα δεν έχει αποκτήσει νομική υπόσταση. Όμως σύμφωνα με το άρθρο 166 του αστικού 

κώδικα μπορεί να συνταχθεί προσύμφωνο σύστασης της εταιρίας μεταξύ των εταίρων. 

Συνοπτικά λοιπόν το καταστατικό περιλαμβάνει: 

i. την σύσταση και τον τύπο της εταιρίας 

ii. την επωνυμία 

iii. σκοπός της εταιρίας 

iv. διάρκεια εταιρίας 

v. συμμετοχή των εταίρων στην εταιρία 

vi. διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας 

vii. άλλοι όροι (κυρίως ρήτρες μεταξύ των εταίρων) 

 

Σχέσεις εταίρων-εταιρίας στην Ο.Ε.: 

 Εσωτερικές-εξωτερικέςσχέσεις: 

    Εντός της ομόρρυθμης εταιρίας αναπτύσσονται συχνά έννομες σχέσεις που διακρίνονται 

σε εσωτερικές και εξωτερικές . Εσωτερικές σχέσεις θεωρούνται όλες εκείνες οι έννομες 

σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ των εταίρων καθώς και μεταξύ αυτών και της 

ομόρρυθμης εταιρίας. Συνεπώς εξωτερικές σχέσεις είναι εκείνες οι έννομες σχέσεις οι 

οποίες αναπτύσσονται μεταξύ της ομόρρυθμης εταιρίας και τρίτων . Οι έννομες σχέσεις 

μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας (εσωτερική σχέση) ερείδονται στην εταιρική σύμβαση. 

Γίνεται εύκολα λοιπόν αντιληπτό πως από την εσωτερική σχέση πηγάζει το σύνολο των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των εταίρων καθώς και μεταξύ αυτών και της 

 
3 

Startupgreece.gov.gr 
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εταιρίας. Η ύπαρξη λοιπόν της εσωτερικής σχέσης, εφόσον αυτή δεν υπόκειται σε 

αυστηρότερο τύπο, υπάγεται στον κανόνα της απόδειξης με ιδιωτικό γ (άρθρο 39 

Εμπορικού Νόμου). Δικαιώματα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη σχέση εταίρων και 

ομόρρυθμης εταιρίας διακρίνονται σε: 

  περιουσιακά  

 διοικητικά ή προσωπικά.  

Στις εσωτερικές σχέσεις εταίρων-εταιρίας κατατάσσονται και: 

 κάλυψη μικρών ταμειακών αναγκών της εταιρίας από τους εταίρους και αντιστρόφως (η 

συναλλαγή αυτή επιτρέπεται επειδή η προσωπική περιουσία των εταίρων δεσμεύεται για 

την κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρίας. Επομένως είναι δυνατόν να έχουμε καταβολή 

χρημάτων προς την εταιρία για προσωρινή κάλυψη των ταμειακών της αναγκών, τα οποία 

επιστρέφονται στον εταίρο αμέσως μόλις εξαλειφθεί η συγκεκριμένη ανάγκη και 

αντίστροφα. Η συναλλαγή αυτή καταχωρείται σε ειδικό λογαριασμό) 

 δανεισμός της εταιρίας από τους εταίρους ( η εταιρία αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο 

που συναλλάσσεται με τρίτους. Στη περίπτωση αυτή, ο εταίρος αντιμετωπίζεται ως 

δανειστής και τα χρήματα που λαμβάνει η εταιρία από τον εταίρο, αποτελούν δάνειο που 

καταχωρείται σε ειδικό λογαριασμό, συνάπτεται ειδική σύμβαση και καταβάλλεται, τέλος, 

στην αρμόδια φορολογική αρχή.) 

 προείσπραξη χρηματικών ποσών από τους εταίρους έναντι αναμενόμενων κερδών χρήσης ( 

στη περίπτωση που η προσωπική περιουσία του εταίρου είναι δεσμευμένη “εις ολόκληρον”, 

του δίνεται το δικαίωμα να κάνει απολήψεις έναντι κερδών που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν στο τέλος της χρήσης.) 

 αμοιβές για την προσφορά εργασίας στην εταιρία ( η προσφορά εργασίας από έναν εταίρο, 

όταν αυτή δεν αποτελεί υποχρέωση του εταίρου για την κάλυψη του μεριδίου του στο 

κεφάλαιο της  εταιρίας, οφείλεται να αμείβεται και να ασφαλίζεται από την εταιρία. Τέτοιου 

είδους προσφορά εργασίας, αποτελεί έξοδο χρήσης και παρακολουθείται λογιστικά.)
4
 

 
4 

Νεγκάκης Ι. Χρήστος (2016), Λογιστική Εταιριών, Θεσσαλονίκη σελ. 82 
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Κυρίως όλες οι παραπάνω ενέργειες και σχέσεις εταίρων-εταιρίας γίνονται στο πλαίσιο του 

γεγονότος ότι η προσωπική περιουσία των εταίρων δεσμεύεται για την κάλυψη των υποχρεώσεων 

της εταιρίας εις ολόκληρον και απεριόριστο. 

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων στην Ο.Ε. 

Όσον αφορά τα δικαιώματα των εταίρων στην Ο.Ε.: 

 Το δικαίωμα απολήψεων ή προκαταβολών έναντι μελλοντικών κερδών 

Νόμιμη είναι ρήτρα του καταστατικού στα πλαίσια της οποίας παρέχεται το δικαίωμα στους 

εταίρους να προβαίνουν είτε ανά μήνα είτε ανά άλλο τακτό χρονικό διάστημα σε απολήψεις ή 

προκαταβολές έναντι μελλοντικών κερδών της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (δικαίωμα 

απολήψεων). Σκοπός του δικαιώματος απολήψεων είναι η κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών 

των εταίρων, κατά κανόνα του διαχειριστή αλλά όχι αποκλειστικά αυτού . Σε περίπτωση που 

έλαβε χώρα απόληψη χωρίς όμως να προκύψουν στο τέλος εταιρικής χρήσης κέρδη, οι εταίροι 

που προέβησαν οφείλουν να επιστρέψουν στην εταιρία εκείνα τα χρηματικά ποσά που έλαβαν, 

στο βαθμό που δεν δικαιολογείται πλέον η παρακράτηση αυτών από την εταιρία. Κατ' εξαίρεση 

όμως δεν υπάρχει υποχρέωση επιστροφής των ανωτέρω ποσών, εφόσον υπάρχει ρητή 

πρόβλεψη στο καταστατικό της ομόρρυθμης εταιρίας . Οι εταίροι δικαιούνται να ρυθμίζουν 

ελεύθερα τόσο την έκταση του δικαιώματος απολήψεων όσο και τα όρια υποχρέωσης 

επιστροφής αυτών στην ομόρρυθμη εταιρία. Στην πράξη συχνά συμψηφίζεται το ποσό της 

απόληψης, εφόσον δεν υπήρξαν στο τέλος της εταιρικής χρήσης κέρδη, με τα ποσά που 

προκύπτουν από απαίτηση για καταβολή μελλοντικών κερδών
5
. 

 Δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων 

Η διαχείριση της ομόρρυθμης εταιρίας ανήκει σε όλους τους εταίρους, εφόσον δεν 

προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία σύστασης της εταιρίας. Έτσι οι αποφάσεις 

λαμβάνονται κατά αριθμητική πλειοψηφία, παρά κατά κεφαλαιουχική, όπως συμβαίνει στις 

Α.Ε. με συνέπεια να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η γνώμη εταίρων με μικρή συμμετοχή στο 

κεφάλαιο
6
. 

 
5
 www.dikonomia.gr 

6
  Νεγκάκης Ι. Χρήστος (2016), Λογιστική Εταιριών, Θεσσαλονίκη σελ 58 
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Το δικαίωμα λοιπόν στον έλεγχο ισχύει σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας (παραγωγικής και 

μη) της ομόρρυθμης εταιρίας, ήτοι μέχρι την περάτωση του σταδίου της εκκαθάρισης. Έτσι λοιπόν 

η άσκηση του δικαιώματος του να ασκείς έλεγχο οριοθετείται από τις αρχές ορθής τήρησης των 

συναλλακτικών ηθών, της αποφυγής καταχρηστικότητας όπως επίσης και της καλής πίστης (άρθρα 

281 και 288 Αστικού Κώδικα). Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως η διατύπωση του 

άρθρου 755 Αστικού Κώδικα («αυτοπροσώπως») ορίζει ρητά ότι το δικαίωμα ελέγχου ασκείται 

από τον ίδιο τον εταίρο. Ως εκ τούτου αυτό το δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο, γεγονός που 

συνεπάγεται ότι δεν μπορεί να ασκηθεί με πληρεξούσιο. Έτσι λοιπόν η ορθή έννοια του 

αμεταβίβαστου του δικαιώματος ελέγχου έγκειται στο ότι είναι μη επιτρεπτή η παροχή γενικής και 

μόνιμης εντολής σε τρίτους για μία συνεχή ανάμιξή τους στην ομόρρυθμη εταιρία. Η νομική 

θεωρία και νομολογία παρέχουν μία  ορθή συσταλτικά τη διάταξη του άρθρου 755 Αστικού 

Κώδικα . Έτσι σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, όπως, π.χ., όταν 

αυτός που επιθυμεί την άσκηση ελέγχου εταίρος δεν μπορεί για λόγους ανωτέρας βίας να ασκήσει 

αυτοπροσώπως το δικαίωμά του, επιτρέπεται και χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των 

λοιπών εταίρων η ενάσκηση με κάποιο πληρεξούσιο έγγραφο ή με την χρήση πραγματογνώμονα 

του δικαιώματος ελέγχου. Άξιο αναφοράς είναι βέβαια πως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, 

ειδικότερα, συγκαταλέγονται περιπτώσεις βαριάς ασθένειας ή περιπτώσεις μακράς απουσίας από 

την εταιρία στο εξωτερικό. 

 Δικαίωμα παραίτησης από τη θέση του διαχειριστή 

Ο εταίρος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από την θέση του διαχειριστή μόνο για σπουδαίο λόγο, 

ενώ ευθύνεται για την ζημία που θα προκαλέσει με την παραίτηση άνευ σπουδαίου λόγου
7
. 

 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν μετά την ενάσκηση του δικαιώματος 

ελέγχου είναι ανακριβής γεννώνται υπέρ του ασκήσαντος το δικαίωμα ελέγχου αξιώσεις στα 

πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 914 επόμενα Αστικού Κώδικα περί αδικοπραξιών . 

Παράλληλα, εφόσον συντρέχουν και λοιπές προϋποθέσεις, είναι δυνατή η καταγγελία της εταιρίας 

ή ο αποκλεισμός του εταίρου που επέδειξε αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά. 

Στα πλαίσια του δικαιώματος καταγγελίας ομόρρυθμης εταιρίας παρέχεται σε κάθε ένα εκ των 

ομορρύθμων εταίρων η δυνατότητα παύσης, κατόπιν μονομερούς δηλώσεως, μη εξαρτώμενης από 

αποδοχή, της παραγωγικής δραστηριότητας της ομόρρυθμης εταιρίας. Η καταγγελία τελεί υπό την 

προϋπόθεση δημοσίευσής της (καταχώρησής της) στο βιβλίο προσωπικών εταιριών του κατά τόπον 

αρμοδίου Πρωτοδικείου, ήτοι αυτού της έδρας της ομόρρυθμης εταιρίας, επί ποινή ακυρότητας 

 
7
  Νεγκάκης Ι. Χρήστος (2016), Λογιστική Εταιριών, Θεσσαλονίκη σελ 58 
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(άρθρο 39 ΕΝ). Συνέπεια της καταγγελίας είναι η λύση της ομόρρυθμης εταιρίας και η θέση αυτής 

υπό εκκαθάριση. 

 Το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων 

Ο θεσμός της συνέλευσης των εταίρων ομόρρυθμης εταιρίας δεν προβλέπεται ρητά από 

νομοθετική διάταξη. Η ύπαρξη και λειτουργία της όμως υπονοείται σαφέστατα σε σειρά 

νομοθετικών ρυθμίσεων ( άρθρα 752, 757, 771, 778 Αστικού Κώδικα και άρθρο 46 Εμπορικού 

Νόμου). Κάθε εταίρος δικαιούται να συμπράττει και να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων του 

ανώτατου οργάνου της ομόρρυθμης εταιρίας, ήτοι της συνέλευσης των εταίρων. Η συμμετοχή στη 

λήψη των αποφάσεων συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα κάθε εταίρου να ψηφίζει (δικαίωμα ψήφου) 

σε αυτή . Ρήτρα του καταστατικού που αποκλείει το δικαίωμα ψήφου είναι άκυρη. Κατά κανόνα 

κάθε εταίρος έχει μία και μόνο ψήφο. Κατ' εξαίρεση όμως επιτρέπεται, με ρήτρα του 

καταστατικού, να συμφωνηθεί ότι ο αριθμός ψήφων των εταίρων θα εξαρτάται από το ύψος της 

εισφοράς τους. Το δικαίωμα ψήφου είναι αναφαίρετο δικαίωμα. 

Στα πλαίσια εφαρμογής διατάξεων ενδοτικού δικαίου υπόκειται το δικαίωμα ψήφου σε 

περιορισμούς που τυχόν προβλέφθηκαν ρητά από το καταστατικό. Χαρακτηριστική, συνήθης 

επιλογή αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων στη συνέλευση των εταίρων είναι η παρέκκλιση από 

την αρχή της ομοφωνίας και η δια του καταστατικού θεσμοθέτηση της αρχής της πλειοψηφίας. Οι 

περιορισμοί υπόκεινται στο γενικό κανόνα του άρθρου 281 Αστικού Κώδικα περί κατάχρησης 

δικαιώματος. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται κατά κανόνα αυτοπροσώπως. Κατ' εξαίρεση το 

καταστατικό επιτρέπεται να προβλέπει την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αντιπρόσωπο. 

Σκόπιμο είναι στην τελευταία περίπτωση το πρόσωπο του αντιπροσώπου να τυγχάνει, ενόψει του 

έντονα προσωπικού χαρακτήρα της ομόρρυθμης εταιρίας, της αποδοχής όλων των εταίρων της 

ομόρρυθμης εταιρίας. Το δικαίωμα ψήφου συνδέεται με την υποχρέωση πίστης των εταίρων, 

ελέγχεται δε η άσκησή του ως προς τυχόν αντίθεσή του προς τα συμφέροντα της ομόρρυθμης 

εταιρίας και των λοιπών εταίρων αυτής. 

 Το δικαίωμα αναζήτησης πληροφοριών και λογοδοσίας 

Στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 754 εδάφιο 1 σε συνδυασμό με αυτήν του άρθρου 718 

Αστικού Κώδικα δικαιούται κάθε εταίρος να ζητά απ' το διαχειριστή ή τον εκκαθαριστή της 

ομόρρυθμης εταιρίας πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και λογοδοσία για το 

έργο αυτό . Το ανωτέρω δικαίωμα είναι στενότερο έναντι του δικαιώματος ελέγχου που θεσπίζει το 

άρθρο 755 Αστικού Κώδικα. Εκτείνεται μόνο κατά των διαχειριστών και των εκκαθαριστών της 

ομόρρυθμης εταιρίας και όχι κατά κάθε ομορρύθμου εταίρου. Ενόψει της ρύθμισης του άρθρου 755 

Αστικού Κώδικα, η ενάσκηση του δικαιώματος παροχής πληροφοριών δικαιολογείται στο βαθμό 
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που η εξέταση εγγράφων, βιβλίων και άλλων στοιχείων στα πλαίσια του άρθρου 755 Αστικού 

Κώδικα δεν επαρκεί για την πλήρη ενημέρωση του ομορρύθμου εταίρου .Το δικαίωμα αναζήτησης 

λογοδοσίας ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 754, 718, 762 και 303 Αστικού Κώδικα σε 

συνδυασμό με αυτήν του άρθρου 18 Εμπορικού Νόμου.  

 Το δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης και σε απόδοση της εισφοράς 

Μετά την λύση της ομόρρυθμης εταιρίας και την περάτωση της διαδικασίας εκκαθάρισης οι 

εταίροι έχουν απαίτηση συμμετοχής στο προϊόν που προέκυψε από την εκκαθάριση. Εφόσον με 

ρήτρα του καταστατικού δεν έχει ορισθεί κάτι αντίθετο, το ποσοστό συμμετοχής στο προϊόν της 

εκκαθάρισης αντιστοιχεί στη μερίδα που είχε κάθε εταίρος στα κέρδη (άρθρο 782 Αστικού 

Κώδικα) . Μετά τη λύση της ομόρρυθμης εταιρίας και την περάτωση της εκκαθάρισης κάθε 

εταίρος έχει αξίωση απόδοσης και της εισφοράς που κατέβαλε στα πλαίσια του άρθρου 780 παρ.1 

Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η εισφορά δεν συνίσταται σε χρήμα, καταβάλλεται η αξία του 

αντικειμένου της κατά το χρόνο πραγματοποίησής της. Αν η εισφορά συνίσταται σε παροχή 

εργασίας αυτή δεν αποδίδεται. Σε περίπτωση που η εισφορά συνίσταται στη χρήση ορισμένων 

πραγμάτων τα πράγματα αυτά αποδίδονται αυτούσια (άρθρο 779 Αστικού Κώδικα). Όπως 

συμβαίνει σχετικά με την απαίτηση για καταβολή κερδών που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη 

εταιρική χρήση έτσι και η απαίτηση στο προϊόν της εκκαθάρισης μπορεί να μεταβιβαστεί (άρθρο 

760 παρ. 2 Αστικού Κώδικα). Σε περίπτωση που μετά το πέρας της εκκαθάρισης προκύψει ότι ένας 

από τους εταίρους έλαβε μεγαλύτερο ποσοστό επί των κερδών, τα οποία του αναλογούσαν, ο 

εταίρος που έλαβε μικρότερο ποσοστό δικαιούται να αξιώσει επιστροφή του ποσού που προκύπτει 

από την αντίστοιχη διαφορά. 

Υποχρεώσεις των εταίρων στην Ο.Ε.: 

 υποχρέωση καταβολής εισφοράς σύστασης. 

Για την σύσταση της Ο.Ε. απαιτείται κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί από τους εταίρους. 

Σε περίπτωση μη καταβολής αυτής της υποχρέωσης οι υπόλοιποι εταίροι έχουν δικαίωμα να 

καταγγείλουν την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 743 Α.Κ. 

 υποχρέωση διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας 

οι εταίροι έχουν την υποχρέωση της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Βέβαια σύμφωνα 

με το άρθρο 749 το Α.Κ. εξαιρούνται όσοι εταίροι αποκλείονται από διαχειριστές βάση συμφωνίας 

και καταγραφής στο καταστατικό 
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 υποχρέωση διαφύλαξης των εταιρικών συμφερόντων 

Ο ομόρρυθμος εταίρος δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε ενέργειες που αντιτίθενται στα 

νόμιμα συμφέροντα της εταιρίας. Συνεπώς, ο ομόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να ασκεί 

δραστηριότητες ως φυσικό πρόσωπο, όμοιες με τους σκοπούς της εταιρίας, χωρίς την σύμφωνη 

γνώμη και των υπολοίπων εταίρων
8
. 

 

Ευθύνες εταίρων της ομόρρυθμης εταιρίας 

   Σε περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ή όργανα αυτής 

τελούν άδικες πράξεις αυτή ευθύνεται με την περιουσία της (άρθρα 70, 71 Αστικού Κώδικα) . Στα 

πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 22 Εμπορικού Νόμου παράλληλα με την ομόρρυθμη εταιρία 

ευθύνεται και κάθε εταίρος προσωπικά και μάλιστα με την ατομική του περιουσία για την 

εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων . Η ευθύνη του ομορρύθμου εταίρου είναι απεριόριστη 

και εις ολόκληρο. Η ευθύνη του ομορρύθμου εταίρου δεν μπορεί να περιοριστεί με ρήτρα του 

καταστατικού, αποτελεί δηλαδή η ρύθμιση του άρθρου 22 Εμπορικού Νόμου αναγκαστικό δίκαιο. 

Κατ' εξαίρεση είναι επιτρεπτός ο περιορισμός της ευθύνης των ομορρύθμων εταίρων για τις 

εταιρικές υποχρεώσεις στο ύψος της εταιρικής και μόνο μερίδας εφόσον υπάρχει ρητή συμφωνία 

προς τούτο με τους εταιρικούς δανειστές . 

Απαιτήσεις ομορρύθμων εταίρων οι οποίες πηγάζουν από την εταιρική σχέση ικανοποιούνται 

μόνο από την εταιρική περιουσία, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη. Στην τελευταία περίπτωση 

δεν ευθύνονται οι υπόλοιποι εταίροι με την προσωπική τους περιουσία (άρθρο 745 Αστικού 

Κώδικα). Ενόψει του ότι η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων είναι προσωπική, απεριόριστη, εις 

ολόκληρο, άμεση και πρωτογενής δικαιούνται οι εταιρικοί δανειστές να ασκήσουν τις αξιώσεις 

τους ή κατά της εταιρίας ή κατά ενός ή περισσοτέρων από τους ομόρρυθμους εταίρους ή κατά 

όλων, τόσο κατά των εταίρων όσο και κατά της ομόρρυθμης εταιρίας ταυτόχρονα (άρθρο 482 

Αστικού Κώδικα). Ομόρρυθμος εταίρος που κατέβαλε την οφειλή της ομόρρυθμης εταιρίας προς 

τον δανειστή έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της εταιρίας και κατά των υπολοίπων ομορρύθμων 

εταίρων (άρθρα 487, 488 Αστικού Κώδικα) . Το ποσό της οφειλής που κατέβαλε ομόρρυθμος 

εταίρος κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των υπολοίπων εταίρων, στα πλαίσια των ρυθμίσεων των 

 
8
 Νεγκάκης Ι. Χρήστος (2016), Λογιστική Εταιριών, Θεσσαλονίκη σελ 60 
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άρθρων 487, 763 Αστικού Κώδικα, εκτός αν ρήτρα του καταστατικού προβλέπει άλλη αναλογία 

σχετικά με την κατανομή των ζημιών
9
 . 

 Ένσταση εκ μέρους άλλων ομορρύθμων εταίρων ότι ομόρρυθμος εταίρος που έχει καταβάλει 

την οφειλή δε στράφηκε καταρχήν, με σκοπό προκειμένου να ικανοποιήσει τη απαίτησή του, κατά 

της ομορρύθμου εταιρίας αλλά απευθείας κατά αυτών, ένσταση από την οποία προκύπτει έλλειψη 

καλής πίστης, κατά κανόνα δεν γίνεται δεκτή από την νομολογία. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε 

περίπτωση που δανειστής ομορρύθμου εταιρίας είναι εταίρος της εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή οι 

υπόλοιποι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απέναντί τους εις ολόκληρο (άρθρο 22 Εμπορικού 

Νόμου).  

Στα πλαίσια της καλόπιστης ενάσκησης δικαιώματος, ομόρρυθμος εταίρος- δανειστής της 

ομόρρυθμης εταιρίας ο οποίος στρέφεται κατά υπολοίπων ομορρύθμων εταίρων μπορεί να αφαιρεί 

από το ποσό της απαίτησής του εκείνο το ποσό το οποίο του αντιστοιχεί από την αναλογική του 

συμμετοχή, ως ομορρύθμου εταίρου, στα κέρδη και ζημίες της εταιρίας. Αυτό διότι οι ομόρρυθμοι 

εταίροι που θα το πληρώσουν δύνανται στη συνέχεια να στραφούν εκ νέου εναντίον του ασκώντας 

το δικό τους αναγωγικό δικαίωμα και να ζητήσουν εκ νέου αναλογική και νέα καταβολή του ποσού 

του αρχικού ομορρύθμου εταίρου- δανειστή της ομόρρυθμης εταιρίας. Ο εταίρος που αποχωρεί από 

την ομόρρυθμη εταιρία ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις, οι οποίες είχαν γεννηθεί μέχρι τη 

δημοσίευση της αποχώρησής του . Ο εταίρος που αποχώρησε δεν δικαιούται να λάβει αυτούσια την 

εισφορά του σε ομόρρυθμη εταιρία (παράβαλε άρθρο 780 παρ. 2 Αστικού Κώδικα) . Ο αποχωρών 

εταίρος δεν δικαιούται να αξιώσει αυτούσια διανομή της εταιρικής περιουσίας (παράβαλε άρθρο 

761 εδάφιο 2 Αστικού Κώδικα). Η ομόρρυθμη εταιρία υποχρεούται να καταβάλει στον 

αποχωρούντα ομόρρυθμο εταίρο σε χρήμα την αξία της συμμετοχής του . Η εταιρική μερίδα του 

αποχωρούντος εταίρου προσαυξάνεται υπέρ των υπολοίπων εταίρων. Η ομόρρυθμη εταιρία έχει 

υποχρέωση  να καταβάλει στον αποχωρούντα εταίρο ποσά που αναλογούν σε καθυστερούμενα 

κέρδη. 

Όσον αφορά την  εξακρίβωση της πραγματικής αξίας της εταιρικής συμμετοχής συχνά 

δημιουργεί επιπλέον διενέξεις μεταξύ των ομορρύθμων εταίρων, σκόπιμο είναι στο καταστατικό 

της ομόρρυθμης εταιρίας να προβλέπονται τρόποι εκτίμησης του ύψους της εταιρικής συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που τα εταιρικά χρέη συνυπολογίστηκαν κατά την εξεύρεση της πραγματικής αξίας 

της εταιρικής συμμετοχής του αποχωρούντος εταίρου, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να απαιτήσει από 

τους υπόλοιπους ομόρρυθμους εταίρους να χορηγήσουν βεβαίωση περί απαλλαγής του από τα 

εταιρικά χρέη. Αντίθετα σε περίπτωση που προκύψει ύπαρξη ζημιών της ομόρρυθμης εταιρίας σε 

 
9
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βαθμό τέτοιο ώστε η εταιρική περιουσία να μην αρκεί για την εξόφληση χρεών και την απόδοση 

εισφορών, ο αποχωρών εταίρος έχει υποχρέωση να καλύψει το υπάρχον έλλειμμα ανάλογα με το 

ποσοστό συμμετοχής του στις ζημίες (παράβαλε άρθρο 783 Αστικού Κώδικα) . Τα ανωτέρω 

ισχύουν και ως προς τον εταίρο που, για οποιοδήποτε λόγο, αποκλείεται από την ομόρρυθμη 

εταιρία. 

Εφόσον η ομόρρυθμη εταιρία έχει λυθεί και βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης συνεχίζεται 

η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων έναντι της εταιρίας . Αν η υφιστάμενη εταιρική περιουσία δεν 

αρκεί για την εξόφληση των εταιρικών υποχρεώσεων και την απόδοση των εισφορών οι 

ομόρρυθμοι εταίροι υποχρεούνται να καλύψουν το προκύπτον έλλειμμα ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής τους στις ζημίες (παράβαλε άρθρα 745, 783 εδάφιο 1 Αστικού Κώδικα) . Σε περίπτωση 

που είναι αδύνατη η είσπραξη από έναν εταίρο του ποσοστού που του αναλογεί στις ζημίες το 

υπολειπόμενο έλλειμμα καλύπτεται αναλογικά από τους υπόλοιπους εταίρους (άρθρο 783 εδάφιο β' 

Αστικού Κώδικα). Η ρύθμιση του άρθρου 783 Αστικού Κώδικα, ενόψει του ότι αφορά τις 

εσωτερικές σχέσεις των εταίρων δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο επίκλησης από τρίτους, εταιρικούς 

δανειστές
10

. 

Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 746 Αστικού Κώδικα, ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται 

μόνο για την επιμέλεια που δείχνει στις δικές του υποθέσεις . Ευθύνη λόγω πταίσματος στα πλαίσια 

της ρύθμισης του άρθρου 330 Αστικού Κώδικα δεν υφίσταται. Ρήτρα του καταστατικού με την 

οποία προβλέπεται ευθύνη για οποιαδήποτε αμέλεια των ομορρύθμων εταίρων είναι επιτρεπτή, 

τούτο δε ενόψει του ότι η ρύθμιση του άρθρου 746 Αστικού Κώδικα δεν αποτελεί αναγκαστικό 

δίκαιο. Εφόσον δεν έχει προβλεφθεί βαρύτερη ευθύνη του ομορρύθμου εταίρου, παρά αυτή του 

άρθρου 746 Αστικού Κώδικα, δηλαδή η ευθύνη για την επιμέλεια που ο εταίρος δείχνει στις δικές 

του υποθέσεις, αυτός δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για βαριά αμέλεια (άρθρο 333 Αστικού 

Κώδικα) . Αν η επιμέλεια που δείχνει συνήθως ο ομόρρυθμος εταίρος είναι μικρότερη από την 

αντίστοιχη επιμέλεια του μέσου, συνετού ανθρώπου του κοινωνικού και επαγγελματικού του 

κύκλου, ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται, στα πλαίσια του άρθρου 746 Αστικού Κώδικα, μόνο για 

αυτή . Σε περίπτωση αντίθετα που ο ομόρρυθμος εταίρος, και πάλι στα πλαίσια ευθύνης του 

άρθρου 746 Αστικού Κώδικα, καταδεικνύει επιμέλεια μεγαλύτερη του μέσου ανθρώπου του 

κοινωνικού και επαγγελματικού του κύκλου η ευθύνη του δεν επαυξάνεται αντίστοιχα, δεν 

απαιτείται δηλαδή ως προς αυτόν τον ομόρρυθμο εταίρο αυξημένη επιμέλεια κατά την εκπλήρωση 

των εταιρικών του υποχρεώσεων. 

 
10
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Σε κάθε περίπτωση, εφόσον λαμβάνει χώρα παράβαση διαχειριστικών υποχρεώσεων, η ευθύνη 

του ομορρύθμου εταίρου- διαχειριστή είναι πλήρης. Πιο συγκεκριμένα, ο διαχειριστής- 

ομόρρυθμος εταίρος έχει την ευθύνη έναντι των υπολοίπων ομορρύθμων εταίρων για κάθε 

διαχειριστικό πταίσμα (άρθρα 330, 714 Αστικού Κώδικα) και όχι μόνο για την επιμέλεια που έχει 

δείξει στις δικές του υποθέσεις (άρθρο 746 Αστικού Κώδικα). Συμφωνία για την απαλλαγή 

ομορρύθμου εταίρου από την ευθύνη για συγκεκριμένη ελαφρά αμέλεια είναι έγκυρη (παράβαλε 

άρθρο 332 παρ. 1 Αστικού Κώδικα). Πιο συγκεκριμένα και σε ειδικότερες περιπτώσεις 

συμβάσεων, όπως αυτή της μίσθωσης (άρθρο 582 Αστικού Κώδικα) ή αυτή της πώλησης (άρθρο 

538 Αστικού Κώδικα) έγκυρη είναι συμφωνία για απαλλαγή ομορρύθμου εταίρου ακόμα και από 

βαριά αμέλεια. Επιπλέον σε περίπτωση ελαττωματικής εισφοράς ομορρύθμου εταίρου 

εφαρμόζονται αναλογικά, αν η εισφορά συνίσταται στη χρήση πράγματος ή εργασίας, οι διατάξεις 

για τη μίσθωση, και, αν η εισφορά συνίσταται στην κυριότητα πράγματος, οι διατάξεις για την 

πώληση (άρθρο 744 Αστικού Κώδικα) . Σε περίπτωση εισφοράς σε είδος (παράβαλε άρθρο 744 

Αστικού Κώδικα) ισχύουν οι ειδικότερες περί παραγραφής διατάξεις των άρθρων 554 επόμενα, 

602, 603, 693 Αστικού Κώδικα, στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 744 Αστικού Κώδικα . Η 

εικονικότητα που έχει σχέση με τη συμμετοχή κάποιου προσώπου ως εταίρου ομόρρυθμης εταιρίας 

δύναται να προβληθεί μόνο στις μεταξύ των εταίρων σχέσεις και όχι έναντι καλόπιστων τρίτων.  

   Σε περίπτωση που νέος εταίρος εισέλθει στην ομόρρυθμη εταιρία ο τελευταίος υπεισέρχεται στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που είχε ο παλαιός εταίρος . Παράλληλα με την ευθύνη του 

αποχωρούντος- μεταβιβάζοντος την εταιρική του συμμετοχή εταίρου ευθύνη για τα ήδη 

υφιστάμενα χρέη, η οποία εξακολουθεί ακόμα να υπάρχει, ευθύνεται ο νέος ομόρρυθμος εταίρος 

τόσο για τα παλαιά εταιρικά χρέη όσο και για τα νέα. Ο νέος εταίρος δεν υπεισέρχεται σε εκείνα τα 

δικαιώματα του παλαιού εταίρου τα οποία είναι προσωποπαγή. Με ειδική συμφωνία στην 

τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, όπως συνηθίζεται στην πράξη, έχει την δυνατότητα να 

περιορίσει την έκταση των υποχρεώσεων του νέου εταίρου έναντι των υπολοίπων ομορρύθμων 

εταίρων από τη στιγμή της εισόδου του στην ομόρρυθμη εταιρία και μετέπειτα . Στην τελευταία 

περίπτωση, εφόσον ο νέος εταίρος υποχρεωθεί να καταβάλλει χρηματικά ποσά για υποχρεώσεις της 

ομόρρυθμης εταιρίας, που είχαν γεννηθεί πριν την είσοδό του σε αυτή, η ομόρρυθμη εταιρία ή και 

οι υπόλοιποι ομόρρυθμοι εταίροι οφείλουν να τον ικανοποιήσουν πλήρως για τα ποσά που 

κατέβαλε, χωρίς μάλιστα να αφαιρεθεί τυχόν ποσοστό συμμετοχής του σε ζημίες. 

Σε περίπτωση περάτωσης της δραστηριότητας ομόρρυθμης εταιρίας (λύσης και ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας εκκαθάρισής της) παύει η ευθύνη της ομόρρυθμης εταιρίας έναντι των δανειστών 

αυτής. Αντίθετα όμως δεν παύει η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων ως προς τους δανειστές και δη 

η εις ολόκληρο, προσωπική και απεριόριστη ευθύνη . Οι απαιτήσεις των εταιρικών δανειστών 
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παραγράφονται εντός πενταετίας (άρθρο 64 Εμπορικού Νόμου)
11

. Η πενταετής παραγραφή των 

απαιτήσεων των εταιρικών δανειστών κατά των ομορρύθμων εταίρων άρχεται από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της λύσης της ομόρρυθμης εταιρίας ή της τυχόν αποχώρησης ομορρύθμου εταίρου . 

Η ανωτέρω παραγραφή δεν αφορά α) αξιώσεις των εταιρικών δανειστών κατά της ομόρρυθμης 

εταιρίας, β) αξιώσεις της ομόρρυθμης εταιρίας κατά των εταίρων, ούτε γ) αξιώσεις των εταίρων της 

ομόρρυθμης εταιρίας μεταξύ τους, παρά μόνο αξιώσεις των εταιρικών δανειστών κατά των 

ομορρύθμων εταίρων . Διαρκούντος του σταδίου της εκκαθάρισης είναι επιτρεπτή η άσκηση 

αξιώσεων εταίρου κατά της ομόρρυθμης εταιρίας ή των συνεταίρων του και αντιστρόφως, ιδίως 

εάν μ' αυτές δεν εμποδίζεται ή και είναι πιο εύκολη η πραγματοποίηση του σκοπού της 

εκκαθάρισης . 

Όσο λοιπόν διαρκεί το ιδρυτικό στάδιο ομόρρυθμης εταιρίας (υπό ίδρυση ομόρρυθμη εταιρία) 

η εταιρία έχει νομική αντιμετώπιση ως αστική εταιρία. Δυνάμει της ρύθμισης του άρθρου 759 

Αστικού Κώδικα, οι εταίροι της υπό ίδρυση ομόρρυθμης εταιρίας (αστικής Εταιρίας) έχει ευθύνη 

προσωπικά για τα χρέη αυτής . Ο αυτός εταιρικός δεσμός, που υφίσταται στο ιδρυτικό στάδιο (υπό 

ίδρυση ομόρρυθμη εταιρία), συνεχίζει να υφίσταται και μετά τη σύσταση του νομικού προσώπου 

της ομόρρυθμης εταιρίας. Τεκμαίρεται ότι στην ομόρρυθμη εταιρία μεταβιβάζονται αυτόματα όλες 

οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, που κατά το ιδρυτικό στάδιο ανήκαν στους εταίρους της υπό 

ίδρυση ομόρρυθμης εταιρίας (αστικής εταιρίας- παράβαλε άρθρο 758 Αστικού Κώδικα). 

   Σε περίπτωση που, κατά παρέκκλιση από τη ρύθμιση του άρθρου 773 Αστικού Κώδικα
12

, είναι 

επιτρεπτή η συνέχιση της λειτουργίας ομόρρυθμης εταιρίας και μετά το θάνατο ομορρύθμου 

εταίρου, είναι δυνατή η εμφάνιση δύο περιπτώσεων σχέσεων ευθύνης έναντι της εταιρίας, των 

εταίρων και των δανειστών:  

 α) στην περίπτωση συνέχισης ομόρρυθμης εταιρίας μεταξύ των επιζώντων εταίρων, οι 

κληρονόμοι του αποθανόντος ομορρύθμου εταίρου δεν αποκτούν εταιρική συμμετοχή, 

έχουν δικαίωμα όμως να προβάλουν αξιώσεις κατά της ομόρρυθμης εταιρίας 

αναφορικά με την αξία της εταιρικής συμμετοχής . Στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω 

πρόσωπα αντιμετωπίζονται νομικά όπως και ο εξερχόμενος από την ομόρρυθμη εταιρία 

εταίρος 

 β) συνέχιση της ομόρρυθμης εταιρίας μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των 

κληρονόμων του αποθανόντος ομορρύθμου εταίρου (άρθρο 773 εδάφιο 2 Αστικού 

Κώδικα). 

 
11

 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224013#LinkTarget_2588 
12

 http://www.poes.gr/images%5Cnomoi%5Ckodikes-kanonismoi%5Castikoskodikas.pdf 
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Οι κληρονόμοι του θανόντος ομορρύθμου εταίρου ευθύνονται κατ' αρχήν για τα χρέη που είχαν 

γεννηθεί πριν την είσοδό του στην ομόρρυθμη εταιρία απεριόριστα, εις ολόκληρο, άμεσα και 

προσωπικά . Κατ' εξαίρεση, εφόσον αυτοί έχουν εισέλθει στην κληρονομία με το ευεργέτημα της 

απογραφής (άρθρα 1902, 1527, 1650 Αστικού Κώδικα), η ευθύνη για τα ανωτέρω χρέη 

περιορίζεται στο ύψος του ενεργητικού της κληρονομίας. Ακόμα και για τα χρέη που γεννώνται 

πάντως μετά την είσοδό τους στην ομόρρυθμη εταιρία έχουν ευθύνη απεριόριστα και με την 

ατομική τους περιουσία. Σε περίπτωση που η εταιρική συμμετοχή, κατόπιν ρητής πρόβλεψης στο 

καταστατικό της ομόρρυθμης εταιρίας, είναι περιορισμένα κληρονομητή , δηλαδή ένα ή 

συγκεκριμένα εκ των κληρονόμων του αποθανόντος ομορρύθμου εταίρου πρόσωπα δικαιούνται να 

εισέλθουν στην ομόρρυθμη εταιρία, η ευθύνη βαρύνει μόνο τον έναν αυτό κληρονόμο ή τους 

περισσότερους ορισμένους κληρονόμους και δεν εκτείνεται στους υπόλοιπους . Ο κληρονόμος 

όμως που εισέρχεται στην ομόρρυθμη εταιρία έχει υποχρέωση να καταβάλει σε χρήμα στους 

συγκληρονόμους του το ποσό εκείνο, που αντιστοιχεί στην αξία της εταιρικής συμμετοχής που θα 

έπαιρναν όλοι οι συγκληρονόμοι, εφόσον η ομόρρυθμη εταιρία συνεχιζόταν μόνο μεταξύ των 

επιζώντων εταίρων 

Οι αξιώσεις της ομόρρυθμης εταιρίας κατά των ομορρύθμων εταίρων συνδέονται άμεσα με τις 

αντίστοιχες υποχρεώσεις των ομορρύθμων εταίρων προς αυτή. Βασικές υποχρεώσεις των 

τελευταίων είναι:  

i. η υποχρέωση για καταβολή εισφοράς,  

ii. η υποχρέωση διαχείρισης- εκπροσώπησης,  

iii. η υποχρέωση επιδίωξης κοινού σκοπού,  

iv.  η υποχρέωση πίστης,  

v.  η υποχρέωση παράλειψης ανταγωνισμού . 

 Οι αξιώσεις των ομορρύθμων εταίρων κατά της ομόρρυθμης εταιρίας συνδέονται άμεσα, κατ' 

αρχήν, με τα καθήκοντα των προσώπων που ασκούν διαχειριστική και αντιπροσωπευτική εξουσία 

στο όνομα της ομόρρυθμης εταιρίας και κατά δεύτερο κατά των υπολοίπων εταίρων για πράξεις ή 

παραλείψεις αυτών, οι οποίες αντίκεινται στις εταιρικές τους υποχρεώσεις . Η παράβαση 

υποχρεώσεων των ομορρύθμων εταίρων έναντι της ομόρρυθμης εταιρίας και αυτής, δια των 

διαχειριστών της, κατά των ομορρύθμων εταίρων, συνεπάγεται επιβολή κυρώσεων. 

Οι παραπάνω κυρώσεις ερείδονται σε διατάξεις τόσο του κοινού όσο και του εταιρικού 

δικαίου. Έτσι λοιπόν στην πρώτη περίπτωση, κατά κανόνα, γεννάται αξίωση αποζημίωσης για την 

ζημία που προέκυψε από την παράβαση της υποχρέωσης. Προϋπόθεση για τη γέννηση υποχρέωσης 
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αποζημίωσης είναι η ύπαρξη υπαιτιότητας στα πλαίσια των ρυθμίσεων των άρθρων 746 και 330 

επόμενα Αστικού Κώδικα
13

. Η ενάσκηση αξιώσεων εκ μέρους του ομορρύθμου εταίρου κατά της 

ομόρρυθμης εταιρίας, ως κοινού δανειστή, δεν σταματάει να διέπεται από την υποχρέωση πίστης. 

Οι εκκαθαριστές έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν, δικαστικώς ή εξωδικαστικώς, οτιδήποτε σχετικό 

με την εξασφάλιση και επιδίωξη των εταιρικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων και 

απαιτήσεων της ομόρρυθμης εταιρίας κατά των εταίρων αυτής . Συνεπώς μόνο οι εκκαθαριστές, ως 

εκπρόσωποι της ομόρρυθμης εταιρίας, έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν με αγωγή από αυτόν που 

έχει ζημιωθεί εταίρο την αποκατάσταση της ζημίας και όχι οι εταίροι μεμονωμένα ως εμμέσως 

ζημιωθέντες. Οι εταίροι μεμονωμένα έχουν αντίστοιχο δικαίωμα μόνον εφόσον συντρέχουν στο 

πρόσωπό τους ειδικά οι όροι της αδικοπραξίας ή άλλος αυτοτελής λόγος αξίωσης . Ο ανωτέρω 

κανόνας ισχύει ακόμα και όταν οι απαιτήσεις δεν πηγάζουν από την εσωτερική σχέση. 

Τέλος  σε περίπτωση απώλειας της εταιρικής ιδιότητας ο ομόρρυθμος εταίρος που αποχωρεί ή 

αποκλείεται ή οι κληρονόμοι αυτού έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν την καταβολή ήδη κερδών που 

έχουν προκύψει καθώς και την απόδοση της αξίας της εταιρικής τους μερίδας. Στις αξιώσεις του 

ομορρύθμου εταίρου, που αποχωρεί ή αποκλείεται από την εταιρία, συγκαταλέγεται η 

απελευθέρωση αυτού από κάθε ευθύνη για τα εταιρικά χρέη, ενόψει του ότι για την εξεύρεση της 

πραγματικής αξίας της εταιρικής του μερίδας συνυπολογίζονται και τα εταιρικά χρέη ως παθητικά 

στοιχεία του ισολογισμού. 

 

 

Προσωπική ευθύνη διοικούντων Ο.Ε.  

Οι διοικητές της Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρίας 

Τα πρόσωπα που ευθύνονται ποινικά στην Ομόρρυθμη Εταιρία 

Ως προς τα αδικήματα φοροδιαφυγής των άρθρων 17-19 του Ν. 2523, στις ομόρρυθμες εταιρίες 

αυτουργοί θεωρούνται οι ομόρρυθμοι εταίροι ή οι διαχειριστές αυτών. Γενικά, το δικαίωμα 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της ομόρρυθμης εταιρίας ανήκει σε όλους τους ομόρρυθμους 

εταίρους. Δύναται όμως η εταιρία να αναθέσει τη διαχείρισή της σε συγκεκριμένο εταίρο με 

σχετική πρόβλεψη του καταστατικού της. Περαιτέρω, σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη, η εταιρία 

δεν δύναται να αναθέσει τη διαχείρισή της σε τρίτο πρόσωπο, μη εταίρο (αρχή της αυτοδιαχείρισης 

στις προσωπικές εταιρίες)161. Από τη διατύπωση της ως άνω διάταξης διακρίνονται δύο 

 
13

 http://www.poes.gr/images%5Cnomoi%5Ckodikes-kanonismoi%5Castikoskodikas.pdf 
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κατηγορίες προσώπων, τα οποία ευθύνονται για τις φορολογικές ποινικές παραβάσεις της 

ομόρρυθμης εταιρίας: (α) οι ομόρρυθμοι εταίροι και (β) οι διαχειριστές της. 

Η ποινική ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων για αδικήματα φοροδιαφυγής που αφορούν την 

εταιρία ευθυγραμμίζεται γενικά με τη διάταξη του άρθρου 22 του ΕΝ. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει 

την αλληλέγγυα ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς 

ιδιώτες ή το Δημόσιο είτε αυτές προέρχονται από σύμβαση ή από το νόμο είτε από αδίκημα. Τα 

φορολογικά ποινικά αδικήματα τελούνται στο όνομα της εταιρίας και σχετίζονται είτε με την 

παράλειψη εκπλήρωσης νόμιμης υποχρέωσης προς το Δημόσιο (π.χ. μη υποβολή δήλωσης φόρου 

εισοδήματος της εταιρίας) είτε με την τέλεση άδικης πράξης σε βάρος του Δημοσίου (π.χ. έκδοση 

εικονικού φορολογικού στοιχείου με τα στοιχεία της εταιρίας). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, πρόκειται 

είτε για υποχρεώσεις της εταιρίας που δεν εκπληρώθηκαν είτε για εξ αρχής άδικες πράξεις που 

τελέστηκαν στο όνομα της εταιρίας. Θα πρέπει να σημειωθεί άλλωστε ότι η ποινική δίωξη σε 

βάρος των εταίρων ή διαχειριστών ασκείται μόνο όταν οι φορολογικές υποχρεώσεις, που 

συνδέονται με πράξεις φοροδιαφυγής, δεν εκπληρώνονται κατά το χρόνο της διαπίστωσής τους.  

Όπως προαναφέρθηκε, η διάταξη προβλέπει και την ευθύνη των διαχειριστών της εταιρίας για 

φορολογικά ποινικά αδικήματα163. Παρατηρείται ότι η διάταξη χρησιμοποιεί διαζευκτική 

διατύπωση (αυτουργοί θεωρούνται οι «ομόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές αυτών»). Υπό αυτή τη 

διατύπωση, η γραμματική ερμηνεία της ποινικής διάταξης δύναται να δημιουργήσει ερμηνευτικά 

παράδοξα σε σχέση με τις αρχές που διέπουν τη διοίκηση της ομόρρυθμης εταιρίας, σύμφωνα με το 

εμπορικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η διοίκηση της εταιρίας δεν ασκείται από 

όλους τους ομόρρυθμους εταίρους, αλλά έχει οριστεί διαχειριστής (εταίρος164 ή τρίτος), από τη 

διατύπωση της διάταξης συνάγονται τα εξής: 

1) Οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές της εταιρίας δεν εγκαλούνται σωρευτικά ή με 

σειρά προτεραιότητας αλλά διαζευκτικά. Η διαζευκτική αυτή κατάστρωση της ποινικής 

ευθύνης στο νόμο γεννά το εύλογο ερώτημα, αν, σε περίπτωση που προκύψει ποινική 

ευθύνη, μπορεί η φορολογική αρχή να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης κατά της 

μίας ή της άλλης κατηγορίας προσώπων (δηλαδή κατά των εταίρων ή των διαχειριστών). 

Περαιτέρω, εφόσον η φορολογική αρχή δικαιούται να επιλέξει μεταξύ των δύο ανωτέρω 

κατηγοριών προσώπων, τίθεται το ερώτημα με ποια κριτήρια θα προκρίνει ως δράστη 

του φορολογικού αδικήματος τον εταίρο ή τον διαχειριστή της ομόρρυθμης εταιρίας. 

2) Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του διαχειριστή εταίρου, δεν ευθύνονται ποινικά οι μη 

διαχειριστές ομόρρυθμοι εταίροι· αν έχει διοριστεί τρίτος (όχι εταίρος) διαχειριστής, σε 
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περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του, δεν ευθύνεται ποινικά κανένας 

ομόρρυθμος εταίρος. Η ανωτέρω ερμηνεία της διάταξης, δεν συμβαδίζει με την 

αλληλέγγυα ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων, όπως διατυπώνεται στον ΕΝ και 

αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των προσωπικών εταιριών. 

3)  Ειδικότερα, σε περίπτωση που έχει διοριστεί τρίτος διαχειριστής της εταιρίας, αυτός 

ευθύνεται ποινικά για αδικήματα φοροδιαφυγής της εταιρίας. Αν μάλιστα ασκηθεί 

ποινική δίωξη σε βάρος του, οι ομόρρυθμοι εταίροι απαλλάσσονται από κάθε ποινική 

ευθύνη που σχετίζεται με το συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα. Όπως αναλύθηκε όμως 

ανωτέρω, η διαχείριση και εκπροσώπηση της ομόρρυθμης εταιρίας δεν δύναται να 

ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο που δεν φέρει την ιδιότητα του εταίρου. Τίθεται έτσι ο 

προβληματισμός, αν η συγκεκριμένη διάταξη του Ν. 2523/1997 αναγνωρίζει ως έγκυρη 

τη διαχείριση της εταιρίας από τρίτα πρόσωπα, και μάλιστα κατ’ αποκλεισμό των 

ομορρύθμων εταίρων, ή την αγνοεί. Περαιτέρω, σε περίπτωση που, τελικά, ο τρίτος δεν 

θεωρείται διαχειριστής αλλά πληρεξούσιος της εταιρίας, τότε η ποινική του ευθύνη 

μπορεί να εξεταστεί μόνο στα πλαίσια της συμμετοχής σε ποινικό αδίκημα (βλ. και 

άρθρο 20 παρ. 5). 
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ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Εισαγωγικά: 

Ετερόρρυθμη εταιρία είναι η εταιρία που για την ίδρυση της χρειάζονται δύο ή περισσότερα 

πρόσωπα που έχουν σκοπό να εμπορεύονται με εταιρική επωνυμία και της οποίας ένας ή 

περισσότεροι ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις εταιρικές υποχρεώσεις και 

ονομάζονται ομόρρυθμοι εταίροι, και ένας ή περισσότεροι εταίροι ευθύνονται μέχρι του ποσού της 

εισφοράς τους και ονομάζονται ετερόρρυθμοι εταίροι. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι διαφορές με την ομόρρυθμη εταιρία είναι οι εξής: 

 ο ομόρρυθμος εταίρος της Ε.Ε. ευθύνεται απεριόριστα για τα χρέη της εταιρίας έναντι 

τρίτων και όχι μέχρι του ποσού της εισφοράς του 

 ο ομόρρυθμος εταίρος δεσμεύει την Ε.Ε. με τις πράξεις του έναντι τρίτων 

 ο ετερόρρυθμος εταίρος υποχρεούται να εισφέρει το συμφωνηθέν ποσό της εισφοράς και 

ευθύνεται για τα χρέη προς τρίτους μέχρι  το ποσού της εισφοράς του 

 ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν εκπροσωπεί και δεν δεσμεύει την Ε.Ε. με τις πράξεις του. 

 Η εταιρία διευθύνεται με εταιρική επωνυμία και έχει αναγκαστικά το όνομα ενός ή 

περισσοτέρων ομόρρυθμων εταίρων. Μπορεί να προστεθεί δίπλα στο όνομα η ένδειξη  

«ΚΑΙ ΣΙΑ» η οποία θα καλύπτει τους μη αναφερόμενους στην επωνυμία εταίρους ασχέτως 

αν είναι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι. 

 

Σύσταση Ε.Ε. 

Για την σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρίας χρειάζεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ή 

συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο υπογράφεται από όλους τους  εταίρους που  ονομάζεται 

καταστατικό και το οποίο κατατίθεται στο πρωτοδικείο της έδρα της εταιρίας. Κατά τα λοιπά 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτής της ομόρρυθμης εταιρίας. Μάλιστα σύμφωνα με τα άρθρα 

43-44 του εμπορικού νόμου, τα οποία μιλούν για δημοσίευση περιλήψεως καταστατικού, η οποία 

υπογράφεται μόνο από τους ομόρρυθμους εταίρους. Επί της ουσίας όμως αυτό που έχει καθιερωθεί 

είναι να κατατίθεται στο αρμόδιο πρωτοδικείο για να δημοσιεύεται ολόκληρο το καταστατικό, το 

οποίο έχει υπογραφεί από το σύνολο των εταίρων. 
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Στο καταστατικό αναγράφονται υποχρεωτικά και λεπτομερώς  όλα τα στοιχεία των εταίρων που 

απαρτίζουν την εταιρία καθώς και όλοι οι όροι σύμβασης της εταιρίας όπως: 

 σκοπός της ίδρυσης της εταιρίας 

 έδρα της εταιρίας 

 δραστηριότητα της εταιρίας 

 ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 

 ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη ή τις ζημίες 

Επιπλέον στο καταστατικό αναγράφεται και ο διαχειριστής της ετερόρρυθμης εταιρίας. 

 

Σχέσεις εταίρων εταιρίας στην Ε.Ε. 

   Όσον αφορά τις σχέσεις ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταίρων στην ετερόρρυθμη εταιρία 

αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με το άρθρο 27 Εμπορικού Νόμου
14

, ο ετερόρρυθμος εταίρος 

δεν είχε την εξουσία να κάνει πράξεις εκπροσώπησης. Η κατά νόμο εξουσία εκπροσώπησης της 

ετερόρρυθμης εταιρίας ανήκε αποκλειστικά στους ομόρρυθμους εταίρους, όπως προέκυπτε και από 

το άρθρο 24 Εμπορικού .Ν. Ο αποκλεισμός των ετερόρρυθμων εταίρων από την εκπροσώπηση της 

εταιρίας δικαιολογείτο από την ανάγκη προστασίας των τρίτων, οι οποίοι όταν συμβάλλονται με 

τον ετερόρρυθμο εταίρο, είναι δυνατό να αποκομίσουν την εντύπωση ότι αυτός είναι ομόρρυθμος 

εταίρος και συνεπώς υπέχει απεριόριστη ευθύνη για τις εταιρικές υποχρεώσεις. Με άλλα λόγια, 

δημιουργεί με τη συμπεριφορά του εντυπώσεις που εισέρχονται στον κύκλο των συμφερόντων 

τρίτων. 

   Η θεμελιώδης διαφορά του νέου νόμου είναι ότι ναι μεν η αρμοδιότητα εκπροσώπησης 

παραμένει στους ομόρρυθμους εταίρους, αλλά η διάταξη 278 που το ορίζει είναι ενδοτικού δικαίου 

(ενώ η προηγούμενη ήταν αναγκαστικού) και δίνει τη δυνατότητα εκπροσώπησης της εταιρίας από 

ετερόρρυθμο εταίρο, αρκεί αυτό να έχει συμφωνηθεί από τους εταίρους και να προβλέπεται από 

την εταιρική σύμβαση και να αναφέρεται στο καταστατικό. Σε κάθε περίπτωση όμως ο 

ετερόρρυθμος ευθύνεται ως ομόρρυθμος για κάθε πράξη εκπροσώπησης έναντι των εταιρικών 

δανειστών που καλόπιστα δεν γνώριζαν την ιδιότητά του ως ετερορρύθμου εταίρου. 

 
14

 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224013#LinkTarget_2774 
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   Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων στην Ε.Ε. 

   Σε αντίθεση με τον ομόρρυθμο εταίρο της εμπορικής ετερόρρυθμης εταιρείας (που είναι 

έμπορος), ο ετερόρρυθμος εταίρος αυτής δεν καθίσταται έμπορος από μόνη την πράξη της 

συμμετοχής του σ' αυτήν, έστω κι αν γίνει δεκτή η άποψη ότι η συμμετοχή καθαυτή είναι πράξη 

εμπορική. 

   Η διαχείριση της ετερόρρυθμης εταιρείας ανήκει στους ομόρρυθμους εταίρους αυτής, που την 

ασκούν όπως και στην ομόρρυθμη εταιρεία. Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να κάμει καμιά 

πράξη διαχειρίσεως ή να εργασθεί στις υποθέσεις της εταιρείας ούτε κατ' επιτροπή (άρθρο 27 

Ε.Ν.). Η αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής είναι ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να 

εργασθεί σε υποθέσεις της εταιρείας κατά τρόπο που θα ήταν δυνατό να προκληθεί στους 

συναλλασσόμενους η εντύπωση πως ενεργεί σαν διαχειριστής. Μπορεί, όμως, να αναλάβει 

υπηρεσία υπαλλήλου στην εταιρεία (με σχέση μισθώσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου). Επίσης, δεν 

δικαιούται να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων. 

   Δεν παραβιάζεται, όμως, η θεσπιζόμενη από το άρθρο 2 7 του Εμπορικού Νόμου απαγόρευση 

αναμίξεως του ετερόρρυθμου εταίρου στις πράξεις της εταιρείας, όταν αυτός μετέχει (μαζί με όλα 

τα άλλα μέλη της) στη λήψη αποφάσεων εσωτερικής φύσεως, όπως για παράδειγμα 

αναδιοργανώσεως της εταιρείας. Επίσης, ο ετερόρρυθμος εταίρος διατηρεί αλώβητο το δικαίωμα 

του να ελέγχει τον τρόπο διαχειρίσεως της εταιρείας και να ζητεί σχετικές πληροφορίες από τους 

διαχειριστές της. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι περιορισμοί στην ανάμιξη του 

ετερόρρυθμου εταίρου στα πράγματα της εταιρείας αφορούν μόνο τις προς τα έξω σχέσεις αυτού 

(με τους τρίτους που συναλλάσσονται με την εταιρεία, τις αρχές ), ενώ δεν ισχύουν για τις προς τα 

έσω σχέσεις αυτού (με τους συνεταίρους του). 

     Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχουν και υποχρεώσεις όπως υποχρέωση να εισφέρει την 

εισφορά του στην εταιρεία και ευθύνη μέχρι του ύψους αυτής για τα χρέη της εταιρείας έχει ο 

ετερόρρυθμος εταίρος. Επίσης υποχρεούται να συντελεί στην προώθηση των εταιρικών σκοπών και 

δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις αντίθετες με τα 

συμφέροντα της εταιρείας (άρθρο 747 Α.Κ.). 

 

   Για τη μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας του ετερόρρυθμου εταίρου ισχύουν όσα και επί 

ομόρρυθμου εταίρου. Δηλαδή, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων ή (εφόσον υπάρχει σχετική 

ρήτρα στο καταστατικό) απόφαση της πλειοψηφίας αυτών. 
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Ευθύνες εταίρων στην Ε.Ε. 

   Κατά το άρθρο 26 του Εμπορικού Νόμου, «ο ετερόρρυθμος συνεταίρος δεν υπόκειται εις 

ζημίας, ει μη μόνον καθόσον αυτές δεν υπερβαίνουν το ποσό των χρημάτων, τα οποία κατέθεσε ή 

όφειλε να καταθέσει εις την εταιρία». Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι η ευθύνη του 

ετερόρρυθμου εταίρου για τα χρέη της εταιρίας είναι ατομική και περιορισμένη μέχρι του ύψους 

της εισφοράς του. 

    Εάν ο ετερόρρυθμος εταίρος κατέβαλε την εισφορά του αίρεται η ευθύνη του για τα 

εταιρικά χρέη και απλώς η εισφορά του υπόκειται στον επιχειρηματικό κίνδυνο, μπορεί 

δηλαδή να χαθεί σε περίπτωση που η εταιρία έχει ζημίες. 

    Αν ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν κατέβαλε την εισφορά του, αλλά την οφείλει, ευθύνεται 

για τα εταιρικά χρέη άμεσα, πρωτογενώς και εις ολόκληρον με όλη του την περιουσία, όχι 

όμως απεριόριστα, αλλά μόνο μέχρι της αξίας της οφειλομένης εισφοράς του. 

    Ο περιορισμός της ευθύνης του ετερόρρυθμου εταίρου επιτυγχάνεται με την αναγραφή 

στην εταιρική σύμβαση ορίου ευθύνης, το οποίο συμπίπτει, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο, με 

την αξία της εισφοράς του που οφείλεται στην εταιρία. Μπορεί, όμως, επιτρεπτά να 

προβλεφθεί ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος, ανεξάρτητα από την οφειλόμενη εισφορά του, 

είναι και υποχρεωμένος να ικανοποιήσει απαιτήσεις εταιρικών δανειστών, πάντα όμως με 

επακριβή προσδιορισμό ποσοτικού ανωτάτου ορίου. 

 Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ε του Εμπορικού Νόμου και του 

σκοπού τους, που συνίσταται κυρίως στην προστασία των συμφερόντων των τρίτων από τις 

διαχειριστικές προς τα έξω πράξεις του ετερόρρυθμου εταίρου, που θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις ως προς την πραγματική θέση του στην ετερόρρυθμη 

εταιρία και να προκαλέσουν έτσι σύγχυση και ως προς την φερεγγυότητα της, προκύπτει ότι 

απαγορεύεται στον ετερόρρυθμο εταίρο η ενέργεια πράξεων διαχειρίσεως προς τα έξω, ήτοι 

προς τρίτους, με κύρωση, σε περίπτωση παραβάσεως της απαγορεύσεως, την ευθύνη του ως 

ομόρρυθμου εταίρου, δηλαδή απεριόριστα με όλη του την περιουσία. Και αυτό διότι, όταν ο 

ετερόρρυθμος εταίρος εμφανίζεται απέναντι στους τρίτους ως ο διαχειριστής για τα 

ζητήματα της εταιρίας, δημιουργεί σε αυτούς την εντύπωση ότι είναι ομόρρυθμος εταίρος 

και πρέπει να υποστεί τη συνέπεια της δημιουργίας αυτής της εντύπωσης. Η συνέπεια αυτή 

επέρχεται σε περίπτωση που με το καταστατικό διοριστεί ετερόρρυθμος εταίρος 
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διαχειριστής (ή ως γενικός πληρεξούσιος), ο οποίος και προβαίνει σε πράξεις 

εκπροσωπήσεως. 

Προσωπική ευθύνη διοικούντων Ε.Ε.  

Ως προς τις ετερόρρυθμες εταιρίες, ευθύνονται ποινικά οι ομόρρυθμοι εταίροι ή οι διαχειριστές 

αυτών. Ισχύουν και εδώ, όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων. Οι 

ετερόρρυθμοι εταίροι δεν θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για φορολογικά αδικήματα. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που ασκούν πράξεις διαχείρισης, de facto και κατά παράβαση των καθηκόντων τους, 

είναι δυνατή η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους. Ο νόμος προβλέπει ρητά αυτή την 

περίπτωση ποινικής ευθύνης μόνο ως προς το αδίκημα της μη καταβολής χρεών (άρθρο 23 παρ. 6 

του Ν. 2523/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του ΕΝ). Η ανωτέρω ρύθμιση του νόμου δεν 

αποκλίνει από τις διατάξεις του ΕΝ για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του ετερόρρυθμου εταίρου. 

Ο χρόνος κατά τον οποίο ένα πρόσωπο αποκτά την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου (ή του 

διαχειριστή) είναι κρίσιμος για την ποινική ευθύνη του σε σχέση με πράξεις φοροδιαφυγής που 

τελούνται στο όνομα της ομόρρυθμης εταιρίας. Εξίσου κρίσιμος είναι και ο χρόνος που το 

πρόσωπο χάνει την ιδιότητα αυτή. Έτσι, ο ομόρρυθμος εταίρος ή ο διαχειριστής ευθύνονται εφόσον 

κατά το χρόνο διάπραξης του φορολογικού αδικήματος είχαν την συγκεκριμένη ιδιότητα.  

Παράδειγμα: Οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Α και Β δεν υπέβαλαν δήλωση φόρου 

εισοδήματος στο όνομα της εταιρίας για το οικονομικό έτος 2015. Την 31.12.2016 ο Α μεταβίβασε 

την εταιρική του μερίδα στον Γ, ο οποίος ανέλαβε και τη διαχείριση της εταιρίας μαζί με τον Β. Ο 

Γ δεν ευθύνεται ποινικά για το αδίκημα της μη υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος για το 

έτος 2015, επειδή κατά το χρόνο που η εταιρία παρέλειψε να υποβάλει δήλωση, αυτός δεν 

συμμετείχε στην εταιρία ούτε στη διοίκησή της. 

Η ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου αποκτάται με τη συμμετοχή του προσώπου στο 

καταστατικό σύστασης της ομόρρυθμης εταιρίας. Επίσης, με τη μεταγενέστερη είσοδό του στην 

εταιρία είτε με αύξηση των εταιρικών μερίδων είτε με μεταβίβαση (αγορά) της εταιρικής μερίδας 

εταίρου. Γενικά, η είσοδος νέων εταίρων συνοδεύεται από τροποποίηση του καταστατικού της 

εταιρίας. 

Η ιδιότητα του ομορρύθμου εταίρου αποβάλλεται με την παραίτησή του από την εταιρία. 

Επίσης, με τον αποκλεισμό του εταίρου, την πτώχευση αυτού, τον θάνατο αυτού, την απώλεια της 

εμπορικής ικανότητας κ.λπ. Τέλος, με τη μεταβίβαση της εταιρικής του μερίδας σε τρίτο πρόσωπο. 

Ο ΕΝ προβλέπει διατυπώσεις δημοσιότητας για τις ανωτέρω πράξεις απόκτησης και απώλειας της 
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εταιρικής ιδιότητας. Η δημοσίευση πραγματοποιείται με την υποβολή του καταστατικού ή της 

τροποποίησης αυτού στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. Η μη τήρηση των διατυπώσεων 

δημοσίευσης επιφέρει ακυρότητα της πράξης εισόδου ή εξόδου του εταίρου ως προς τους 

συνεταίρους. Η ακυρότητα αυτή όμως δεν δύναται να προταθεί προς τους τρίτους που 

συναλλάσσονται με την εταιρία. Η εκπρόθεσμη δημοσίευση της πράξης θεραπεύει την ακυρότητα, 

εφόσον ο τρίτος συμβλήθηκε με την εταιρία μετά το χρόνο της εκπρόθεσμης δημοσίευσης. 

Οι ανωτέρω διατυπώσεις ισχύουν και σε περίπτωση διορισμού ή μεταβολής γενικότερα του 

προσώπου του διαχειριστή, με σκοπό την προστασία των τρίτων συναλλασσομένων με την εταιρία. 
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ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

Εισαγωγικά: 

   Κοινοπραξία λέγεται η από κοινού σύμπραξη δύο ή περισσοτέρων φυσικών ή νομικών 

προσώπων που συνενώνονται και συμπράττουν με κοινά μέσα για την επίτευξη ενός κοινού 

σκοπού ή ενός κοινού έργου που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μεμονωμένα. Επιπλέον όλα τα 

συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα της οικονομικής, επιχειρηματικής και νομικής τους 

αυτοτέλειας, αλλά συντονίζουν όλες τις ενέργειές τους προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός σκοπός  

της κοινοπραξίας. Πολλές φορές την δημιουργία μιας κοινοπραξίας στην ουσία την υπαγορεύει το 

μέγεθος του έργου, που είναι αρκετά μεγάλο και δύσκολο για να διεκπεραιωθεί από ένα και μόνο 

φορέα. Συνεπώς γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το φαινόμενο της κοινοπραξίας συναντάται κυρίως 

κατά την ανάληψη και εκτέλεση των μεγάλων δημόσιων έργων. Ακόμα αξίζει να αναφερθεί πως οι 

κοινοπραξίες ιδρύονται αναγκαστικά από το νόμο για τη καλύτερη εξυπηρέτηση ευρύτερων 

κοινωνικών αναγκών. Γενικότερα μπορούμε να πούμε πως μορφές κοινοπραξίας αποτελούν και οι 

πάσης φύσεως οικονομικοί συνασπισμοί, που αποβλέπουν στην ρύθμιση της παραγωγής ή των 

τιμών για την εξουδετέρωση του ανταγωνισμού και την κυριαρχία στην αγορά. 

   Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία που να ρυθμίζει 

τις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της κοινοπραξίας. Παρόλα αυτά η κοινοπραξία 

διαθέτει νομική και φορολογική προσωπικότητα γα την επίτευξη των σκοπών της. 

 

Σύσταση κοινοπραξίας: 

Αναφέρθηκε λοιπόν παραπάνω τι είναι κοινοπραξία. Όσον αφορά τώρα την σύστασή της, οι 

λόγοι που οδηγούν σε αυτή είναι οι εξής: 

i. Οικονομικοί: Όταν λέμε οικονομικοί κύριο μέλημα είναι ο περιορισμός των εξόδων σε 

σχέση με την ίδρυση άλλων εταιρικών τύπων. ( έξοδα παραδείγματος χάρη για τη 

δημοσίευση του καταστατικού.) 

ii. Νομικοί: Μιλώντας για νομικούς λόγους εννοούμε τους λόγους που προκύπτουν λόγω 

δεσμεύσεων ίδρυσης άλλης εταιρικής μορφής. 

iii. Μείωση επιχειρηματικών κινδύνων: Η μείωση αυτών των κινδύνων επιτυγχάνεται με τον 

συντονισμό της συνολικής δραστηριότητας των μελών. 
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iv. Πραγματοποίηση δημόσιων κατασκευαστικών έργων: Όπως προαναφέρθηκε με την σύσταση 

κοινοπραξίας πραγματοποιούνται μεγάλα δημόσια έργα που διαφορετικά δεν θα ήταν 

εφικτό. Στην ουσία αυτό προκύπτει από την αδυναμία των μελών να αναλάβουν ατομικά 

μεγάλα έργα και η οποιαδήποτε σύμπραξη στη δημιουργία άλλου εταιρικού τύπου 

δημιουργεί κινδύνους εξάρτησης. 

v. Οικονομίες κλίμακας: Οι οικονομίες κλίμακας επιτυγχάνονται λόγω της ύπαρξης 

περισσότερων μελών. 

vi. Περιορισμός επιχειρηματικού ανταγωνισμού: Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν αναλογιστεί 

κανείς πως υπάρχει ο στόχος της ενιαία επίτευξη κοινού σκοπού μεταξύ των μελών της 

κοινοπραξίας. 

   Επειδή η κοινοπραξία έχει δικιά της νομική προσωπικότητα συνεπώς γίνεται εύκολα 

αντιληπτό ότι είναι νομικό πρόσωπο και ότι χρειάζεται κάποιο είδος καταστατικού για την σύσταση 

της. Η σύσταση λοιπόν της κοινοπραξίας πραγματοποιείται με δημόσιο συμβολαιογραφικό ή 

ιδιωτικό  έγγραφο που ονομάζεται κοινοπρακτικό. Μάλιστα το έγγραφο αυτό δεν απαιτεί 

διαδικασίες δημοσιότητας στο πρωτοδικείο της έδρας ή δημοσίευση στην εφημερίδα της 

κυβέρνησης. 

Το κοινοπρακτικό έγγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της κοινοπραξίας από 

όπου λαμβάνεται αριθμός φορολογικού μητρώου. Η σύσταση κοινοπραξίας δεν απαιτεί αρχικό 

καταβλημένο κεφάλαιο. Επίσης η κοινοπραξία τηρεί τα λογιστικά της αρχεία (βιβλία), τα στοιχεία 

και συντάσσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ
15

. 

   Στο κοινοπρακτικό που ουσιαστικά λειτουργεί ως καταστατικό αναγράφεται καθαρά ο 

σκοπός ή οι σκοποί της κοινοπραξίας. Ακόμα στο κοινοπρακτικό πρέπει να αναγράφεται η έδρα 

της κοινοπραξίας δεδομένου ότι έχει νομική υπόσταση, η διεύθυνση της έδρας της αποτελεί κύριο 

στοιχείο του καταστατικού της εγγράφου αφού από εκεί προσδιορίζεται και η φορολογική της 

υπόσταση και οντότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως η σύσταση της κοινοπραξίας δεν απαιτεί αρχικό 

καταβεβλημένο κεφάλαιο. Βέβαια σε περίπτωση που προβλέπεται στο έγγραφο ορισμένο ύψος 

εταιρικού κεφαλαίου, τότε πρέπει να καταβληθεί και ο αντίστοιχος φόρος συγκεντρώσεως 

κεφαλαίου 1%,στην αρμόδια φορολογική αρχή. 

 

 
15

 Νεγκάκης Ι. Χρήστος (2016), Λογιστική Εταιριών, Θεσσαλονίκη σελ 205 



30 
 

Ευθύνες μελών στην κοινοπραξία: 

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 34, 61, 741 του ΑΚ, 2 του διατάγματος της 

2/14.5.1835 "περί της αρμοδιότητος των εμποροδικείων", 20, 23, 42, 47, 50, 680 του Εμπορικού 

Νόμου  και 62 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, συνάγεται ότι εφόσον δεν έχει υποβληθεί στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 42 του Εμπορικού Νόμου, η κοινοπραξία δεν αποκτά 

νομική προσωπικότητα και γι' αυτό δεν μπορεί να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων, αλλά έχει μόνον τη δικονομικού χαρακτήρα ικανότητα να ενάγει ή ενάγεται, 

υποκείμενα δε της ουσιαστικής έννομης σχέσης είναι τα μέλη της
16

 

Η αλληλέγγυα ευθύνη των μελών της κοινοπραξίας για τα χρέη της προβλέπεται ρητά από την 

φορολογική νομοθεσία. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 10 του Ν.1882/1990  «για τις κοινοπραξίες οι 

οφειλές κύριες και πρόσθετες από φόρους, τέλη, εισφορές, και από πρόστιμα για φορολογικές 

παραβάσεις γενικά που αφορούν αυτές βεβαιώνονται στο όνομά τους, η ευθύνη όμως για την 

καταβολή των ευθυνών αυτών βαρύνει αλληλεγγύως και σε ολόκληρο καθένα από τα μέλη τους». 

Η ανωτέρω αλληλέγγυα ευθύνη των μελών της κοινοπραξίας συνάδει με την φύση της 

κοινοπραξίας: η κοινοπραξία δεν έχει, καταρχάς, νομική προσωπικότητα και επομένως, δεν έχει 

περιουσιακή αυτοτέλεια σε σχέση με τα άλλα μέλη της. Σε περίπτωση όμως που τηρήσει τις 

διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπεται για τις ομόρρυθμες εταιρίες, γίνεται δεκτό ότι αποκτά 

νομική προσωπικότητα και ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά της ομόρρυθμης εταιρίας. Επομένως, 

η αλληλέγγυα ευθύνη των μελών της κοινοπραξίας θα μπορούσε να βασιστεί θεωρητικά και στην 

φύση της ως «εν τοις πράγμασι» ομόρρυθμη εταιρία. 

 

 

 

 

 

 

 
16

 http://www.taxlaw.gr/el/idika-themata/274-joint-venture 
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ΜΕΡΟΣ Β' 

Κεφαλαιουχικές εταιρίες: 

Στις κεφαλαιουχικές εταιρίες κυρίαρχο ρόλο έχει το κεφάλαιο το οποίο διαιρείται σε ίσα 

τμήματα και οι εταίροι ευθύνονται μέχρι του ποσού εισφοράς τους σε αυτό, είτε σε χρήματα είτε σε 

είδος και δεν αναγνωρίζεται η προσωπική εργασία. Επίσης υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της 

προσωπικής και της εταιρικής περιουσίας. Σύμφωνα με την νομοθεσία ορίζεται ελάχιστο όριο στο 

ύψος του εταιρικού κεφαλαίου. Με βάση την ελληνική νομοθεσία οι τύποι που μπορούν να 

συσταθούν από πλευράς κεφαλαιουχικών εταιριών είναι η εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  

η ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.) και η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (Ι.Κ.Ε.). 

 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: 

Εισαγωγικά: 

   Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)είναι εταιρία της οποίας το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε μετοχές. 

Το νομικό της πλαίσιο διαμορφώθηκε από τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων 

Εταιρειών», που αποτέλεσε και το επιμέρους «Δίκαιο της Α.Ε.». Σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο η 

Α.Ε. είναι πάντα εμπορική εταιρεία ακόμα και όταν δεν ασκεί εμπορία. Για την σύσταση της πρέπει 

να είναι συγκεντρωμένο το κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου 24.000 ευρώ σύμφωνα με την 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 12/12/2012, ΦΕΚ 240 Α’. Το ποσό αυτό οριζόταν στα 

60.000 ευρώ μέχρι το 2012. 

   Η Ανώνυμη Εταιρεία πρέπει να διατηρεί ορισμένες διατυπώσεις δημοσιότητας, οι οποίες 

προστατεύουν τους καλόπιστους τρίτους και τους συναλλασσόμενους. Μέσα σε αυτές είναι η 

δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων κατά ορισμένο τρόπο (τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα 

Χρήσεως και Αποτελέσματα Διαθέσεως τηρώντας το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μία πολιτική εφημερίδα. Στις Α.Ε. το εταιρικό κεφάλαιο 

διαιρείται σε ίσα μέρη, τις μετοχές, οι οποίες είναι ανώνυμες ή ονομαστικές, και μεταβιβάζονται 

ελεύθερα, εκτός αν το καταστατικό το ορίζει διαφορετικά σε ορισμένους περιορισμούς 

(«δεσμευμένες μετοχές»). Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι και το ποσό της εισφοράς του. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ισολογισμός
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αποτελέσματα_Χρήσεως&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αποτελέσματα_Χρήσεως&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αποτελέσματα_Διαθέσεως&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικό_Γενικό_Λογιστικό_Σχέδιο
https://el.wikipedia.org/wiki/Εφημερίδα_της_Κυβερνήσεως
https://el.wikipedia.org/wiki/Εφημερίδα_της_Κυβερνήσεως
https://el.wikipedia.org/wiki/Εφημερίδα_της_Κυβερνήσεως
https://el.wikipedia.org/wiki/Εφημερίδα
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Σύσταση Α.Ε. 

Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί 

μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Τα ιδρυτικά μέλη της 

ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της 

οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω 

και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 

2190 

Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση μιας ΑΕ είναι 

24.000,00 € (άρθρο 6, παρ. 3, εδ. α της ΠΝΠ της 12/12/2012, ΦΕΚ Α’/240/12.12.2012), ενώ 

υπάρχουν περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί πολύ μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίου. Το κεφάλαιο πρέπει 

να είναι καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε μετρητά, μπορεί 

να είναι και εισφορά σε είδος , δηλαδή εισφορά περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία (πχ ακίνητο, 

μηχανήματα). 

Η σύσταση της εταιρίας από τους ιδρυτές της γίνεται με την υπογραφή ενός δημοσίου 

εγγράφου, το λεγόμενο καταστατικό. Στο συγκεκριμένο έγγραφο περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόπος λειτουργίας της εταιρίας, οι σχέσεις μεταξύ των ιδρυτών και κατά συνέπεια η διαχείριση 

της εταιρίας, ο τρόπος διανομής των κερδών καθώς και η λύση και εκκαθάριση της εταιρίας. Όλη 

αυτή η διαδικασία γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου. 

Πιο αναλυτικά για την σύνταξη του καταστατικού πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των 

ιδρυτών και να καταγραφούν τα εξής: 

 επωνυμία 

 έδρα 

 σκοπός 

 διάρκεια ζωής της Α.Ε. 

 κεφάλαιο και τρόπος καταβολής κεφαλαίου 

 μετοχές 
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 γενική συνέλευση 

 διοικητικό συμβούλιο 

 ελεγκτές 

 δικαιώματα μετόχων 

 ισολογισμός και διάθεση κερδών 

 λύση εκκαθάριση 

 μέτοχοι και ιδρυτές 

 δαπάνες σύστασης 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων: 

Ο μέτοχος είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον μία μετοχή σε μια 

δημόσια Εταιρεία. Κάθε μετοχή αντιπροσωπεύει ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο αριθμό του μετοχικού κεφαλαίου που 

κατέχει και κατ’ επέκταση σημαίνει ότι δεν μπορεί να χάσει περισσότερο από την αρχική του 

επένδυση. 

Οι μέτοχοι έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα στην εταιρεία: 

1. Το Δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Το 

δικαίωμα να ψηφίσουν είναι εξαιρετικά σημαντικό δεδομένου ότι έτσι οι μέτοχοι 

ασκούν την επιρροή τους στη διαχείριση της Εταιρείας. Οι μέτοχοι όχι μόνο πρέπει να 

εγκρίνουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας αλλά έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν για 

σημαντικά γεγονότα που αφορούν το μέλλον της Εταιρείας, όπως οι τροποποιήσεις 

στο καταστατικό της εταιρείας, έγκριση συγχωνεύσεων και εξαγορών, συναλλαγές 

που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, κ.λπ. 

2. Το δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας. Κάθε έτος, με την 

προϋπόθεση ότι η Εταιρεία πραγματοποιεί κέρδη, οι μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν 

ένα μέρος από τα κέρδη της Εταιρείας, για κάθε μετοχή που κατέχουν υπό μορφή 

μερίσματος, νοουμένου ότι αυτό προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας. Το προτεινόμενο τελικό μέρισμα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την Ετήσια 

Γενική Συνέλευση. Εφόσον εγκριθεί, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να το καταβάλει. 
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3. Το δικαίωμα να λαμβάνουν επαρκή, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για την 

Εταιρεία. Μια Εταιρεία της οποίας οι κινητές της αξίες είναι εισηγμένες σε 

οργανωμένη αγορά (π.χ. Χρηματιστήριο) έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους 

μετόχους της, οι οποίοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της, για οποιαδήποτε γεγονότα 

που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής της, για οποιαδήποτε αλλαγή στην 

οικονομική της κατάσταση ή για οποιοδήποτε γεγονός που πιθανό να επηρεάσει τις 

μελλοντικές της προοπτικές ή προβλέψεις. 

4. Το δικαίωμα προτίμησης (αγοράς πριν από άλλους) νέας έκδοσης μετοχών, σε 

περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός εάν παραιτηθούν 

από του δικαιώματος τους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

 

Δικαιώματα μειοψηφίας: 

Στην ανώνυμη εταιρεία μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαιώματα στη διοίκηση της εταιρίας. Οι 

μέτοχοι αυτοί εκπροσωπούν τα δικαιώματα μειοψηφίας. 

Η μειοψηφία μπορεί να ζητήσει ύστερα από αίτηση προς το ΔΣ τη σύγκληση έκτακτης 

γενικής συνέλευσης των μετόχων. Το ΔΣ εντός τριάντα ημερών από την ημέρα που του 

επιδόθηκε η αίτηση, με συγκεκριμένο αντικείμενο ημερήσιας διάταξης, είναι 

υποχρεωμένο να τη συγκαλέσει. Αντίστοιχα με σχετική αίτηση της μειοψηφίας, ο 

πρόεδρος της Γ.Σ. μπορεί να αναβάλει τη λήψη απόφασης της  Γ.Σ. και να ορίσει νέα 

προθεσμία, που όμως πρέπει να είναι εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που 

έλαβε χώρα η αναβολή
17

. 

 

 

Υποχρεώσεις Μετόχων 

Οι μέτοχοι δεν έχουν μόνο δικαιώματα αλλά έχουν επίσης και υποχρεώσεις: 

 

1. Οι μέτοχοι θα πρέπει να ενδιαφέρονται μεθοδικά για την πορεία της Εταιρείας 

καθώς επίσης και για την πορεία της μετοχής της. Είναι πολύ σημαντικό εάν 

θέλουν να εκπληρώσουν το ρόλο τους σαν ιδιοκτήτες της Εταιρείας για να 

ελέγχουν την πορεία την αξία και την ανάπτυξη της Εταιρείας. 

2. Οι μέτοχοι οφείλουν να συμμετέχουν και να ασκούν το δικαίωμα ψήφου που τους 

παρέχεται στις Γενικές Συνελεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο εμπλέκονται στη λήψη 

 
17 Νεγκάκης Ι. Χρήστος (2016), Λογιστική Εταιριών, Θεσσαλονίκη σελ. 387 
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και διαμόρφωση σημαντικών αποφάσεων που αφορούν την οικονομική πορεία της 

Εταιρείας. Κάθε ψήφος είναι σημαντικός διότι αντανακλά την άποψη των μετόχων 

κατά πόσο η Εταιρεία διοικείται σωστά. 

 

 

Ευθύνες μετόχων στην Α.Ε.: 

 

Εισαγωγικά: 

Αρχικά αξίζει να σημειωθεί πως με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 θεσπίστηκε ο νέος κώδικας 

φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος αντικατέστησε τον μέχρι και το 2013 ισχύοντα νόμο 2238/1994. 

Στη συνέχεια με το ν. 4174/2013 θεσπίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας ο κώδικας 

φορολογικής διαδικασίας, ο οποίος μεταξύ άλλων ρυθμίζει την αλληλέγγυα ευθύνη των 

διοικούντων εταιρίες. 

Kατά κανόνα η ιδιότητα του απλού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας δεν 

επισύρει ιδιαίτερο κίνδυνο ως προς τυχόν υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τρίτων, του Δημοσίου 

ή έναντι ασφαλιστικών οργανισμών. 

Εξαίρεση εισάγεται μόνον στην περίπτωση του άρθρου 115 παρ. 1 Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος, σύμφωνα με την οποία τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ίδια διάταξη (ήτοι 

διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των ημεδαπών ανώνυμων 

εταιριών ή συνεταιρισμών κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσης τους) έχουν δικαίωμα 

αναγωγής κατά των προσώπων που διατέλεσαν σύμβουλοι, καθώς και μέλη ή μέτοχοι του νομικού 

προσώπου κατά το χρόνο της διάλυσης του ως προς τους φόρους που αφορούν σε χρήσεις 

προγενέστερες από την έναρξη της εκκαθάρισης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους. Η άνω 

διάταξη εφαρμόζεται αναλογικά και στις περιπτώσεις υποχρεώσεων της εταιρείας από Φ.Π.Α , 

Κ.Β.Σ και ασφαλιστικές εισφορές. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην πράξη ειδικά επί μη καταβαλλόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών από την εταιρεία, είθισται από τα αρμόδια κατά τόπους καταστήματα των 

εκάστοτε ασφαλιστικών φορέων να αναζητούνται και να διώκονται ακόμη και τα απλά μέλη Δ.Σ, 

πλην όμως στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων απαλλάσσονται κατά την εκδίκαση των 

υποθέσεων στα αρμόδια δικαστήρια. 
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ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ 

Τα ευθυνόμενα πρόσωπα κατ’ άρθρο 50 παρ 1 του ΚΦΔ ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με αυτά 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 115 του ν. 2238\1994. Βασική ωστόσο, διαφοροποίηση του νέου 

κώδικα είναι η πρόβλεψη στην ίδια διάταξη της προσωπικής ευθύνης των διοικούντων όλων των 

εταιριών και άρα και της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφθηκαν όλες οι αντιφάσεις, 

που παρουσίαζαν οι προγενέστερες διατάξεις ως προς τα συνυπόχρεα πρόσωπα
18

. 

Αρχικά η διατύπωση του άρθρου 50 του ΚΦΔ όριζε τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, 

διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών 

προσώπων κατά την περίοδο διάλυσής τους η συγχώνευσής τους, να ευθύνονται προσωπικά και 

αλληλέγγυα για την πληρωμή φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές 

οντότητες καθώς και για τον φόρο που παρακρατείται, ανεξάρτητα του χρόνου βεβαίωσής τους. 

Τώρα με το άρθρο 47 παρ. 19 του νόμου 4223/2013 εκτός των προαναφερθέντων προστέθηκαν στα 

συνυπόχρεα πρόσωπα και οι «πρόεδροι».  

Εδώ αξίζει να αναφερθούν δύο πράγματα:  

 Πρώτον ότι η προσθήκη αυτή του νομοθέτη, δεν αναφέρεται στην Α.Ε. ή στην Ε.Π.Ε. 

αλλά σε νομικά πρόσωπα και οντότητες που έχουν εκπροσώπηση από πρόεδρο όπως για 

παράδειγμα είναι το σωματείο.    

 Δεύτερον η έννοια αυτή του προέδρου στο άρθρο 50 του ΚΦΔ δεν πρέπει να συγχέεται 

με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Α.Ε. καθώς εάν επιδίωκε κάτι τέτοιο ο νομοθέτης θα 

έπρεπε να τον αναφέρει ως «πρόεδρο του Δ.Σ.» και όχι απλά ως πρόεδρο.  

 

 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ ΚΦΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Όπως προκύπτει από την διατύπωση της παρ 1 του άρθρου 50 του ΚΦΔ η αλληλέγγυα ευθύνη 

των διοικούντων της Α.Ε. περιλαμβάνει τους οφειλόμενους από την εταιρία φόρους, δηλαδή κάθε 

είδους φόρο, καθώς δεν γίνεται σχετική διάκριση, τους τόκους και τα πρόστιμα. Κατά συνέπεια οι 

διοικούντες τις εταιρίες ευθύνονται προσωπικά και απεριόριστα για το σύνολο των φορολογικών 

οφειλών των τελευταίων και όχι μόνο για τον φόρο εισοδήματος όπως προβλέπει το άρθρο 115 παρ 

1 και 2 του ν. 2238\1994 που ίσχυε μέχρι και το 2013.
19
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  Αικατερίνη Κ. Φινοκαλιώτη (2014) Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για φορολογικές 

οφειλές, Θεσσαλονίκη, σελ 212 
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 Αικατερίνη Κ. Φινοκαλιώτη (2014) Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για φορολογικές οφειλές, 

Θεσσαλονίκη, σελ 217 
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Συνεπώς οι διοικούντες των Α.Ε. ευθύνονται με το σύνολο της προσωπικής τους περιουσίας για 

κάθε οικονομική επιβάρυνση, που οφείλει η εταιρία η οποία έχει τα χαρακτηριστικά του φόρου και 

εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ.  

 

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Όσον αφορά την λήψη των διασφαλιστικών μέτρων 

1) Η Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να διασφαλίζει την είσπραξη φόρων, μπορεί σε 

επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος για την είσπραξη των φόρων, 

να προβαίνει με βάση τον εκτελεστό τίτλο του άρθρου 45 του Κώδικα πριν τη λήξη της 

προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής 

κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά 

όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του 

είτε στα χέρια τρίτου. Η συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε αναγκαστική με την 

πάροδο της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της οφειλής και έχει τις συνέπειες της 

αναγκαστικής κατάσχεσης από το χρόνο της εγγραφής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 

αναλογικά τα άρθρα 707-723 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εξαιρουμένων των άρθρων 

715 παρ.5 και 722 του ανωτέρω Κώδικα. 

 

2)  Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, να προβαίνει στη 

λήψη των προβλεπόμενων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ασφαλιστικών μέτρων με βάση 

τον εκτελεστό τίτλο αλλά και πριν από την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, κατ’ ανάλογη 

εφαρμογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

 

 

3) Τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου διατάσσονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου της έδρας του οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης χωρίς να απαιτείται 

προηγούμενη κλήτευση του φορολογουμένου. 

 

4)  Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί να εγγραφεί υποθήκη για κάθε φόρο και λοιπά έσοδα του 

Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα.
20
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5) Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, 

συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, 

επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο 

ποσού πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των 

παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση 

ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών 

γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου 

παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και 

επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και 

να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην 

περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως 

λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη. 

Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο 

σύνολό τους.»
21

 

 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ 

Με το άρθρο 98 Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) εισάγεται εξαίρεση στον κανόνα ότι τα 

μέλη του ΔΣ μίας ΑΕ δεν υπέχουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για τα εταιρικά χρέη έναντι 

των εταιρικών δανειστών. 

Σύμφωνα με την άνω διάταξη: 

(1)  Αν δεν υποβληθεί εγκαίρως η αίτηση για πτώχευση της Α.Ε (άρθρο 5, παρ.2), τα υπαίτια 

για την καθυστέρηση μέλη του Δ.Σ ευθύνονται για την αποκατάσταση της ζημίας των 

εταιρικών πιστωτών, σε σχέση με τα χρέη που δημιουργήθηκαν από την ημέρα που 

σύμφωνα με την άνω διάταξη έπρεπε να υποβληθεί η αίτηση, μέχρι την κήρυξη της 

εταιρείας σε πτώχευση. Την ίδια ευθύνη έχει και αυτός που προέτρεψε το μέλος ή τα μέλη 

του Δ.Σ να μην υποβάλλουν εγκαίρως την αίτηση. 

(2) Αν η πτώχευση της εταιρείας προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια των μελών Δ.Σ, τα 

υπαίτια μέλη ευθύνονται σε αποζημίωση έναντι των εταιρικών πιστωτών. Την ίδια ευθύνη 

υπέχει και εκείνος που άσκησε την επιρροή του στα μέλη του Δ.Σ, προκειμένου να προβούν 

σε πράξεις ή παραλείψεις που είχαν ως αποτέλεσμα την πτώχευση της εταιρίας. 

 
21
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(3)  Η ευθύνη στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων είναι εις ολόκληρον. Οι 

σχετικές απαιτήσεις των εταιρικών δανειστών ασκούνται μόνο από τον σύνδικο». 

 

 ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤ΄ 

ΑΡΘΡΟ 914 ΑΚ 

   Κατ’ άρθρο 71 ΑΚ, το νομικό πρόσωπο ευθύνεται από τις πράξεις ή παραλείψεις των 

αντιπροσωπευόντων και εκφραζόντων τη βούληση αυτού οργάνων, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη 

έλαβε χώρα κατά την ενάσκηση των ανατιθεμένων σ' αυτά καθηκόντων και παράγει υποχρέωση 

προς αποζημίωση. Στην περίπτωση δε που η πράξη ή η παράλειψη του αρμοδίου οργάνου είναι 

υπαίτια και παράγει υποχρέωση αποζημίωσης για τον πράξαντα ή παραλιπόντα, ευθύνεται και 

αυτός εις ολόκληρο μετά του νομικού προσώπου, δηλαδή το καταστατικό όργανο έχει πρόσθετη 

μετά του νομικού προσώπου υποχρέωση, ανεξάρτητη αυτής του νομικού προσώπου. 

   Επί ανώνυμης εταιρίας, τα μέλη Δ.Σ. δεν έχουν μεν προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις 

της εταιρίας, είναι όμως δυνατή η ευθύνη των μελών Δ.Σ. της Α.Ε. προσωπικά από αδικοπραξία 

κατά το άρθρο 914 ΑΚ, δηλαδή η αρχή της μη ευθύνης των διοικούντων Α.Ε. δεν ισχύει όταν 

υπάρχει πταίσμα αυτών από αδικοπραξία, βάσει των γενικών αρχών (914 ΑΚ), οπότε 

στοιχειοθετείται σχετική ευθύνη τους (ενδεικτικά αναφέρονται οι αποφάσεις Εφ. Πατρών 

769/2007,Εφ. Πειρ. 375/2003, 94/2003 ΠΠρΣύρου, Εφ. Αθ 6286/2000, Εφ. Αθ 5365/92)
22

. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

Συμπερασματικά λοιπόν και σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4174/2013 τα πρόσωπα που είναι 

πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, 

ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου τόκων και προστίμων που 

οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και του φόρου που 

παρακρατείτε, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. 

   Στα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, 

για την πληρωμή των κατά το προηγούμενο εδάφιο οφειλόμενων φόρων του διαλυόμενου νομικού 

προσώπου και εκείνο που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο που συστήθηκε ανεξάρτητα 

από το χρόνο βεβαίωσής τους.  

 
22
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Επομένως στην Α.Ε. κάθε πρόσωπο που διαθέτει οργανική εξουσία, δηλαδή εξουσία 

εκπροσώπησης της εταιρίας αλλά και ο εκκαθαριστής της, όταν αυτή τίθεται σε καθεστώς 

εκκαθάρισης αλλά και ο προσωρινός διαχειριστής της όταν αυτή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική 

διαχείριση ευθύνονται εις ολόκληρο με την εταιρία για την καταβολή τόκων κ προστίμων. 

 Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει ένα απλό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας 

ως προς τυχόν ευθύνη του, αν: 

i. παραμείνει εσαεί απλό μέλος, δηλαδή δεν αποκτήσει ποτέ την ιδιότητα νομίμου 

εκπροσώπου, διευθυντή, διαχειριστή,  διευθύνοντος συμβούλου, εκκαθαριστή και γενικά 

ή και ειδικά εξουσιοδοτημένου ή εντεταλμένου από άλλα όργανα της εταιρείας 

προσώπου για τη διενέργεια μιας ή περισσοτέρων πράξεων για λογαριασμό ή στο όνομα 

της ανώνυμης εταιρείας. 

ii. παρακολουθεί τα της εκπροσώπησης της εταιρείας, δηλαδή γνωρίζει πάντοτε ότι η 

ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπείται από συγκεκριμένα άτομα, τα οποία μάλιστα ασκούν 

πραγματικά πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης αυτής. 

iii.  αποφεύγει  οποιαδήποτε πράξη αποτελεί πραγματική άσκηση διαχείρισης των θεμάτων 

της εταιρείας, ακόμη και αν δεν έχει αναλάβει κάτι τέτοιο εγγράφως. 
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: 

 

Εισαγωγικά: 

 
Η Ε.Π.Ε. είναι μια ενδιάμεση μορφή εταιρία, μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής, τα μέλη 

της οποίας είναι υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις της, μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο 

κεφάλαιο. 

Ο νόμος δεν δίνει τον ορισμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αφήνοντας, προφανώς, το 

έργο αυτό στην επιστήμη. Το άρθρο 1 του Ν. 3190/55, απλώς, προσπαθεί να περιγράψει — μάλλον 

ατελώς — την έννοια της Ε.Π.Ε. Βασιζόμενοι στις διατάξεις του Ν. 3190/55, μπορούμε να 

προσδιορίσουμε τα γενικά χαρακτηριστικά της Ε.Π.Ε. Αποτελεί, ασφαλώς, νομικό πρόσωπο και 

κατά το άρθρο 3 του Ν. 3190/55 είναι εμπορική εταιρεία κατά το τυπικό κριτήριο, έστω και αν ο 

σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση. 

Στην Ε.Π.Ε., για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία· εν τούτοις, υπάρχει και 

παράλληλη ατομική ευθύνη των εταίρων για χρέη της Ε.Π.Ε. προς το δημόσιο και το Ι.Κ.Α., που 

καθιερώθηκε με το άρθρο 69 του Ν.Δ. 356/74 (Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων). Το 

εταιρικό κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε ίσα εταιρικά μερίδια, τα οποία, όμως, δεν επιτρέπεται να 

παρασταθούν με αξιόγραφα (όπως γίνεται, δηλαδή, με τις μετοχές της ανώνυμης εταιρείας). 

Η σύσταση της Ε.Π.Ε. συνοδεύεται με δημοσίευση του καταστατικού στο αρμόδιο 

πρωτοδικείο και περιλήψεως αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν απαιτείται άδεια 

κάποιας αρχής (όπως στην ανώνυμη εταιρεία), αλλά νομοθετήθηκε (με το Π.Δ. 419/86) η 

καταχώρηση του καταστατικού στο μητρώο Ε.Π.Ε. Τα χαρακτηριστικά της εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης εν μέρει μοιάζουν με εκείνα της ανώνυμης εταιρείας ( συνέλευση εταίρων, 

περιορισμένη ευθύνη μελών της εταιρείας) και εν μέρει με εκείνα της προσωπικής εταιρείας ( 

ύπαρξη διαχειριστή αντί διοικητικού συμβουλίου). Μερικές φορές γίνεται συνδυασμός των 

χαρακτηριστικών προσωπικής και ανώνυμης εταιρείας, όπως στη λήψη αποφάσεων κατά τις 

συνελεύσεις των εταίρων που απαιτείται πλειοψηφία τόσο του εταιρικού κεφαλαίου, όσο και του 

όλου αριθμού των εταίρων. 

Η Ε.Π.Ε. είναι ο εταιρικός τύπος που βρίσκεται ανάμεσα στην ανώνυμη και την προσωπική 

εταιρεία. Δεν έχει τα μειονεκτήματα της πρώτης (που είναι κεφαλαιουχική εταιρεία), όπως την 

ανάγκη μεγάλου κεφαλαίου και ακόμα τη μειωμένη επιρροή των μετόχων στη διοίκηση της 

εταιρείας. Δεν έχει ούτε το μέγα μειονέκτημα των προσωπικών εταιρειών, δηλαδή, το απεριόριστο 

της ευθύνης των ομόρρυθμων εταίρων. 
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Σύσταση Ε.Π.Ε.: 

 

  Αρχικά αξίζει να αναφερθεί πως κατά κανόνα για την σύσταση  μίας Εταιρεία 

Περιορισμένης Ευθύνης χρειάζονται τουλάχιστον 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. 

Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη  ΕΠΕ) υπό κάποιες 

προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν επιτρέπεται εφόσον έχει ήδη ιδρυθεί μονοπρόσωπη ΕΠΕ από 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτό να ιδρύσει νέα μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Ακόμα  

μονοπρόσωπη ΕΠΕ δεν μπορεί να γίνει μοναδικός εταίρος άλλης μονοπρόσωπης ΕΠΕ.   

Για να μπορεί κάποιο φυσικό πρόσωπο να ξεκινήσει διαδικασίες σύστασης Ε.Π.Ε. 

πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του (σύμφωνα με το 

άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1329/83). 

Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση ΕΠΕ επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας. 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

   Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική 

προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3190/1955, η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι 

εμπορική, έστω και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ωστόσο 

απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, 

χρηματιστηριακές, διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων, διαχείριση αμοιβαίων 

κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, 

προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και αθλητικές 

δραστηριότητες. 

 

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά: 

 

 Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ''μερίδες συμμετοχής'' κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται 

από εταιρικά μερίδια, από τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι μικρότερα των 30 ευρώ 

 Συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυση της αλλά και καθ' όλη την διάρκεια 

ζωής της 

 Η ορισμένη διάρκειά της ( αν και η παράληψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο 

ακυρότητας της εταιρίας) 

 Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων 
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 η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που 

εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου 

 Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι γενική συνέλευση των εταίρων και του διαχειριστή ή 

διαχειριστών
23

 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Όσον αφορά το ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την 

σύσταση μιας ΕΠΕ είναι 4.500 ευρώ. Το κεφάλαιο πρέπει βάση νόμου να είναι 

καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι 

απαραίτητο να είναι ολόκληρο σε μετρητά, μπορεί να είναι και εισφορά σε είδος, 

δηλαδή εισφορά περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία (πχ ακίνητο). Εξαίρεση 

αποτελεί η περίπτωση που μέρος του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου (το πολύ το 50% 

αυτού) καλύπτεται με εισφορά σε είδος θα πρέπει πρώτα να έχει γίνει αποτίμηση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 

Οι επιπλέον χρεώσεις που απαιτούνται για την σύσταση: 

 γραμμάτιο κόστους σύστασης εταιρίας (70 ευρώ). Εφόσον οι ιδρυτές 

είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή. 

Το γραμμάτιο κόστους σύστασης δεν επιστρέφεται. 

 Το κόστος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η. (10 ευρώ) 

 το κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται από το κάθε 

επιμελητήριο. 

 Το τέλος υπέρ του ταμείου πρόνοιας δικηγόρων Αθηνών (5,80 ευρώ) 

 το δικαίωμα εγγραφής στον ΟΑΕΕ που ανέρχεται στο 50% του 

ασφάλιστρου του κλάδου σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας των 

νέων ασφαλισμένων κατ.003 (περίπου 111 ευρώ) 

 φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που 

αναγράφεται στο καταστατικό) 

 αμοιβή συμβολαιογράφου 

 αμοιβή δικηγόρου όπου απαιτηθεί 
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Εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε. 

 

   Από τις διατάξεις των άρθρων 27 επ. προκύπτει ότι το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. 

διαιρείται σε εταιρικά μερίδια, που το κάθε ένα τους πρέπει να έχει ονομαστική αξία 30 

ευρώ τουλάχιστον. Το σύνολο των μεριδίων ενός εταίρου αποτελεί την εταιρική μερίδα 

αυτού.  

 Όσον αφορά την επωνυμία της Ε.Π.Ε η επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων είτε 

προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχειρήσεως που ασκείται από αυτήν. Συνεπώς 

στην πράξη, πολλές φορές, χρησιμοποιούνται για το σχηματισμό της επωνυμίας της 

Ε.Π.Ε. και τα δύο μαζί, δηλαδή, τόσο το όνομα κάποιου εταίρου, όσο και το 

αντικείμενο των εργασιών της, γιατί από την προαναφερθείσα διάταξη δεν προκύπτει 

πως κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Π.χ. «Κ. Πέτσης ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ — 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Εκείνο που επιβάλλεται από το νόμο 

είναι, πως στην εταιρική επωνυμία πρέπει να περιέχονται, οπωσδήποτε, ολογράφως οι 

λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης». 

 Άκυρη κηρύσσεται με δικαστική απόφαση η εταιρεία, εάν στο συμβολαιογραφικό 

έγγραφο συστάσεως της (καταστατικό) δεν περιληφθεί η επωνυμία της ή έαν η 

περιληφθείσα επωνυμία δεν είναι σύμφωνη με το νόμο. Με συμφωνία όλων των 

εταίρων, όμως, μπορεί να συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί το αρχικό (συστατικό) της 

εταιρείας έγγραφο και να γίνει η νόμιμη δημοσίευση, οπότε θεραπεύεται η ακυρότητα. 

 Είναι υποχρεωτική η αναγραφή της επωνυμίας και του κεφαλαίου σε όλα τα 

έντυπα της εταιρείας ή σε δημοσιεύσεις και διαφημίσεις. Επίσης, η έδρα και ο αριθμός 

μητρώου στο οποίο έχει καταχωρηθεί η εταιρεία. Τις υποχρεώσεις αυτές επιβάλλει η 

παράγραφος 5 του άρθρου 4 του Ν. 3190/55, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 2 του Π.Δ. 419/86 

   Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική και αν ο σκοπός αυτής δεν 

είναι εμπορική επιχείρηση. Η Ε.Π.Ε, δηλαδή, είναι εμπορική εταιρεία κατά το τυπικό 

κριτήριο. Όσον αφορά τα μέλη της Ε.Π.Ε., η θεωρία κατά πλειοψηφία, αλλά κυρίως η 

νομολογία, σχεδόν χωρίς εξαίρεση, δέχονται ότι αυτά, από μόνο το γεγονός της 

συμμετοχής τους στην εταιρεία, δεν αποκτούν την εμπορική ιδιότητα. Για να συμβεί 

αυτό χρειάζεται ο εταίρος της Ε.Π.Ε. να έχει ενεργό συμμετοχή στις εργασίες της 

εταιρείας
24
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Ο σκοπός της  Ε.Π.Ε. 

Ως προς τον σκοπό τον οποίο μπορεί να επιδιώκει η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με άλλα 

λόγια σχετικά με το αντικείμενο των εργασιών της, ο νόμος (παράγραφος 2 άρθρου 3 Ν. 3190/55) 

θέτει ένα μόνο περιορισμό. Στην Ε.Π.Ε. απαγορεύεται η άσκηση επιχειρήσεων (εργασιών) για τις 

οποίες έχει ορισθεί από το νόμο άλλος αποκλειστικός εταιρικός τύπος ( τραπεζικές και 

ασφαλιστικές εργασίες επιτρέπεται να ασκούνται μόνο από ανώνυμες εταιρείες). Συνεπώς και κατ' 

αντιδιαστολή προς την παραπάνω διάταξη, κάθε εργασία για την άσκηση της οποίας ο νόμος δεν 

απαιτεί ορισμένο εταιρικό τύπο, μπορεί να ασκηθεί από Ε.Π.Ε. 

Ο διαχειριστής Ε.Π.Ε., η οποία ασκεί επιχείρηση κατά παράβαση της παραγράφου 2 του 

άρθρου 3 του Ν. 3190/55 τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 

 

Σχέσεις εταίρων-εταιρείας 

Στο καταστατικό πρέπει να προβλέπεται η σχετική απαγόρευση όσον αφορά τη χορήγηση 

δανείων από την εταιρεία προς του εταίρους, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα που 

αφορούν την αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου. Δάνεια με εμπράγματη ασφάλεια της 

περιουσίας της εταιρίας από τους εταίρους απαγορεύονται. Σε περίπτωση που δοθεί εμπράγματη 

ασφάλεια, αυτή είναι άκυρη. 

Σε περίπτωση λύσης-εκκαθάρισης της εταιρίας και ανεξάρτητα από τον λόγο που την 

προκάλεσε, εκτός από την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις των 

εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μόνο μετά την εξόφληση της εταιρίας προς τρίτους. Στο 

καταστατικό κρίνεται σκόπιμο να προβλέπεται η απαγόρευση επαγγελματικής δραστηριότητας των 

εταίρων ανταγωνιστικής προς τα συμφέροντα της εταιρίας. Από την λήξη κάθε ημερολογιακού 

τριμήνου και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να ελέγχει τα βιβλία της 

εταιρείας και γενικότερα να λαμβάνει γνώση για τα θέματα που αφορούν την εταιρία
25

. 
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 Νεγκάκης Ι. Χρήστος (2016), Λογιστική Εταιριών, Θεσσαλονίκη σελ.258 
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Ευθύνες εταίρων στην Ε.Π.Ε.: 

 

Εισαγωγικά: 

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί πως η ευθύνη των διοικούντων των κεφαλαιουχικών 

εταιριών, όπως είναι η Ε.Π.Ε., για φορολογικές οφειλές έναντι του δημοσίου 

θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις και διαφοροποιείται σημαντικά ως προς τις 

προϋποθέσεις θεμελίωσής της σε σχέση με την ευθύνη έναντι τρίτων. Βασική 

διαφοροποίηση μεταξύ άλλων, είναι η θέσπιση γνησίως αντικειμενικής ευθύνης των 

διοικούντων κεφαλαιουχικές εταιρίες για φορολογικές (έναντι του δημοσίου) οφειλές 

των τελευταίων, σε αντίθεση με τον κανόνα της υποκειμενικής ευθύνης των 

διοικούντων νομικά πρόσωπα, που ισχύει έναντι των λοιπών τρίτων. 

Σκοπός της επέκτασης αυτής της φορολογικής ενοχής και σε άλλα πρόσωπα πέραν 

του υπόχρεο προς καταβολή φόρου, είναι η πληρέστερη εξασφάλιση του δημοσίου ως 

προς την πληρωμή του φόρου. Η εις ολόκληρων ευθύνη των διοικούντων, που 

θεσπίζεται με τις παραπάνω διατάξεις, γεννάται μετά τη βεβαίωση του φόρου. Κατά 

συνέπεια, οι διοικούντες νομικά πρόσωπα, αν και δεν είναι κατά νόμο κύριοι υπόχρεοι 

για την καταβολή του φόρου, ωστόσο συνδέονται με αυτά με έννομη σχέση, που είναι 

ικανή να δικαιολογήσει τη θεμελίωση προσωπικής ευθύνης τους για την εκπλήρωση 

της φορολογικής ενοχής των νομικών προσώπων, που εκπροσωπούν
26

. 

 

Αλληλέγγυα ευθύνη στην Ε.Π.Ε. 

Όσον αφορά την αλληλέγγυα ευθύνη στην Ε.Π.Ε. τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, 

και διαχειριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων όπως αυτές προσδιορίζονται στο 

άρθρο 3 του ν. 4174/2013 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄170), κατά το χρόνο της διάλυσης 

ή συγχώνευσης τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την καταβολή 

των ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που 

οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης. Η προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των προσώπων που έχουν τις παραπάνω 

ιδιότητες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και 

λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες υπάρχει 

και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν. 

 
26

  Αικατερίνη Κ. Φινοκαλιώτη (2014) Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για φορολογικές 

οφειλές, Θεσσαλονίκη, σελ 9 
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Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες 

οι υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας προς τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης, οι κατά το χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών με 

ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. Επίσης και 

κάθε πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής 

τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το νομικό 

πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, 

προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που δημιουργήθηκαν κατά τη 

χρονική περίοδο της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν 

ισχύουν για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε.. 

Τα πρόσωπα που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ευθύνονται προσωπικά και 

αλληλέγγυα για τις οφειλές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας προς ΦΚΑ, κατ’ εξαίρεση, 

είναι δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νομικού προσώπου προς τους ΦΚΑ, που 

υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Στην περίπτωση αυτή 

αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μέτρου σε βάρος τους και χορηγείται σε 

αυτούς αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση. 

 Πρόσωπα ευθυνόμενα για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών εκ μέρους του νομικού 

προσώπου ή της νομικής οντότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύνανται να ασκήσουν έναντι 

των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, 

οποιοδήποτε δικαίωμα θα είχε στη διάθεσή του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα
27

. 

Στην περίπτωση τώρα του απλού εταίρου στην Ε.Π.Ε. δεν ευθύνεται για τις φορολογικές 

οφειλές της εταιρίας εκτός αν έχει αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή. Σύμφωνα με το Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Πειραιά αν δεν υπάρχει διαχειριστής, οι εταίροι της Ε.Π.Ε. αποκτούν την ιδιότητα 

των διαχειριστών και επομένως και τον χρόνο της λύσης της λόγω πτώχευσης ευθύνονται για την 

πληρωμή των φορολογικών της χρεών ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. 

Ακόμα και σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ.5 του ΚΦΔ στην Ε.Π.Ε. κάθε πρόσωπο που διαθέτει 

οργανική εξουσία δηλαδή εξουσία διαχείρισης αλλά και ο εκκαθαριστής της, όταν αυτή τίθεται σε 

καθεστώς εκκαθάρισης, και ο προσωρινός διαχειριστής της, όταν αυτή βρίσκεται κάτω από 
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 http://www.opengov.gr/minfin/?p=4911 



48 
 

αναγκαστική διαχείριση, ευθύνονται εις ολόκληρο με την εταιρία για την καταβολή των εν λόγω 

τόκων και προστίμων. 
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

Εισαγωγικά: 

Η εταιρική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) η οποία 

θεσμοθετήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012, φαίνεται να 

κερδίζει έδαφος σε σχέση με τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) που είναι ο 

παρεμφερής τύπος εταιρείας. Ο λόγος είναι η απλότητα τόσο όσον αφορά τη σύσταση 

όσο και τις κατά περίπτωση διατυπώσεις, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 

Επιπλέον, η ΙΚΕ σχεδιάστηκε από την αρχή σε μία κατά το δυνατόν 

αντιγραφειοκρατική βάση, γεγονός που από μόνο του την καθιστά ελκυστική εταιρική 

μορφή. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα, όπως το ελάχιστο κεφάλαιο του 

ενός (1) €, η δυνατότητα ύπαρξης εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών κτλ 

 

Όσον αφορά την ίδρυση της ΙΚΕ έχουν εισαχθεί κάποιες απλουστεύσεις σε σχέση 

με την ίδρυση ΕΠΕ με σημαντικότερη τη δυνατότητα σύστασης χωρίς 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ίδρυση της ΙΚΕ πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας 

μίας στάσης (ΥΜΣ). Δεδομένου ότι όπως είπαμε δεν προβλέπεται η υποχρέωση 

σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη σύσταση της ΙΚΕ οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να διεκπεραιώσουν την ίδρυση μέσω των ΥΜΣ που λειτουργούν στα κατά 

τόπους επιμελητήρια. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι και για εκείνες τις 

επιχειρήσεις που από το νόμο εξακολουθεί να προβλέπεται η υποχρέωση ειδικής άδειας 

λειτουργίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί η ίδρυση τους πριν την έκδοση της σχετικής 

άδειας. Ωστόσο υποχρεούνται να προβούν στην έκδοση της άδειας αυτής πριν την 

έναρξη εργασιών της εταιρείας. 

 

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν την ΙΚΕ να ξεχωρίζει από την ΕΠΕ και από τις 

άλλες εταιρικές μορφές είναι τα παρακάτω
28

: 

 Μπορεί να συσταθεί από ένα ή και περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αν η 

σύσταση γίνει από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τότε μιλάμε για μονοπρόσωπη ΙΚΕ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 58 ν.4072/2012 ο διαχειριστής μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο. Αν 

πρόκειται για έναν εταίρο που είναι νομικό πρόσωπο, τoτε αυτό θα πρέπει να ορίσει ως 

διαχειριστή ένα φυσικό πρόσωπο. 

 
28 http://www.power-tax.gr/el/normal/193/600/ViewArticle.aspx 
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 Ακόμα το καταστατικό μπορεί να είναι ένα απλό ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς να υπάρχει 

υποχρέωση να έχει συμβολαιογραφική μορφή, εκτός εάν το επιθυμούν για κάποιον λόγοι οι 

εταίροι ή στην περίπτωση που η εισφορά κάποιου ή κάποιων εταίρων είναι κεφαλαιακή σε 

είδος, για την μεταβίβαση της οποίας απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη. 

 Επίσης έχει ορισμένη διάρκεια, που αν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο 

καταστατικό, μπορεί να φτάσει μέγιστο έως και τα δώδεκα (12) χρόνια. 

 Δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης των τροποποιήσεων του καταστατικού στο 

ΦΕΚ. Όλες οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται μέσω του ΓΕΜΗ ή της εταιρικής ιστοσελίδας. 

 Σε υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ υπάγονται οι διαχειριστές της ΙΚΕ και ο 

μοναδικό εταίρος αυτής, όταν πρόκειται για μονοπρόσωπη. Δεν υπάρχει υποχρέωση 

ασφάλισης στον ΟΑΕΕ για τους υπόλοιπους εταίρους, οι οποίοι εφόσον το επιθυμούν, 

μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά. 

 Το ελάχιστο καταβαλλόμενο κεφάλαιο σύστασης μπορεί να είναι ένα (1) ευρώ, με 

παράλληλη παροχή δυνατότητας οι εισφορές εκτός από κεφαλαιακές να είναι επιπλέον είτε 

εξωκεφαλαιακές είτε εγγυητικές. 

 Κεφαλαιακές είναι οι εισφορές που αποτελούνται από μετρητά ή σε είδος. 

 Εξωκεφαλαιακές είναι οι εισφορές που έχουν την μορφή, όπως για παράδειγμα την 

παροχή υπηρεσιών των εταίρων προς την εταιρεία. Τέτοιες εισφορές θα πρέπει να 

περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό και να εκτελούνται για συγκεκριμένο ή αόριστο 

χρόνο, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στο καταστατικό. Επίσης, η αξία αυτών των εισφορών, 

θα καθορίζεται στο καταστατικό. 

 Εγγυητικές εισφορές, οι οποίες αποτελούν την ανάληψη ευθύνης από κάποιον ή 

κάποιους εταίρους έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρείας, αλλά μέχρι του ποσού που θα 

ορίζεται από το καταστατικό 

 

 

Διαδικασία ίδρυσης ΙΚΕ 

Όσον  αφορά την ίδρυση μιας εταιρείας ΙΚΕ ο κάθε ενδιαφερόμενος  πρέπει να απευθυνθεί 

στην Υπηρεσία Μιας Στάσης του ΓΕΜΗ, που λειτουργούν στα Επιμελητήρια της Ελλάδας καθώς 

επίσης και στα πιστοποιημένα να λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης ΚΕΠ. 
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 Το καταστατικό της εταιρείας, που θα περιέχει τουλάχιστον τα οριζόμενα σύμφωνα με το 

άρθρο 50 του ν.4072/2012
29

. 

 Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει την διεύθυνση της εγκατάστασης της εταιρείας με 

γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου. 

 Φορολογική ενημερότητα, όλων των ιδρυτών-μελών και των διαχειριστών της ΙΚΕ. Αν δεν 

υπάρχει η δυνατότητα φορολογικής ενημερότητας για κάποιον ή κάποιους εκ των μελών ή 

διαχειριστών, τότε δεν μπορεί να ιδρυθεί η εταιρεία, τουλάχιστον με την συγκεκριμένη σύνθεση. 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να καταθέσει οριζόμενος εκπρόσωπος των ιδρυτών, με 

εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής τους. Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί έγγραφη 

εντολή και πληρεξουσιότητα προς τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης  σύμφωνα με την οποία θα 

παρέχεται το δικαίωμα στην Υπηρεσία Μιας Στάσης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την σύσταση, όπως για παράδειγμα, αίτηση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, αίτηση 

χορήγησης αντιγράφων φορολογικής ενημερότητας των ιδρυτών, για όσους δεν υπάρχει κτλ. 

 

Σε αυτή την φάση, της κατάθεσης των δικαιολογητικών από τους ιδρυτές ή από τον 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, θα πρέπει να πληρωθεί προς το ΓΕΜΗ το Γραμμάτιο Κόστους 

Σύστασης Εταιρείας το οποίο κοστίζει εβδομήντα (70,00) ευρώ για μέχρι τρεις (3) ιδρυτές και 

πέραν των τριών, προσαυξάνεται πέντε (5,00) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή-μέλος. 

 

Κατόπιν, η Υπηρεσία Μιας Στάσης του ΓΕΜΗ θα προβεί σε έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, 

το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα και εφόσον εντοπίσει οποιαδήποτε προβλήματα, 

θα επικοινωνήσει με εκπρόσωπο των ιδρυτών-μελών για να του τα γνωστοποιήσει. Μετά, σε 

προθεσμία δύο (2) έως δέκα (10) ημερών, ανάλογα με την ιδιαίτερη περίπτωση, θα πρέπει ο 

εκπρόσωπος να προβεί σε διόρθωση των λαθών για να συνεχίσει η διαδικασία. Εφόσον, περάσει το 

διάστημα αυτό και δεν έχουν γίνει οι διορθώσεις, τότε η διαδικασία ίδρυσης ακυρώνεται και θα 

πρέπει να γίνει εκ νέου αίτηση για ίδρυση ΙΚΕ και κατάθεση δικαιολογητικών. 

 

Στη συνέχεια και  εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος των δικαιολογητικών τότε θα 

πρέπει να πληρωθούν τα παρακάτω: 

 Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στο 1% επί του ποσού του κεφαλαίου 

που αναφέρεται στο καταστατικό. 

 
29 

https://www.eforologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=A3F8684DFBA494D8.1D031AEA53&version 
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 Τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ, το οποίο είναι δέκα (10,00) ευρώ. 

 Κόστος εγγραφής στο Επιμελητήριο, το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε Επιμελητήριο. 

 Τέλος υπέρ Ταμείου πρόνοια Δικηγόρων Αθηνών, το οποίο είναι πέντε ευρώ και ογδόντα 

λεπτά (5,80). 

 Με την πληρωμή των παραπάνω, η Υπηρεσία Μιας Στάσης καταχωρεί στο σύστημα του 

ΓΕΜΗ τα στοιχεία της εταιρείας, το οποίο χορηγεί τον αριθμό ΓΕΜΗ της εταιρείας και τον 

Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης. Στην συνέχεια, η Υπηρεσία Μιας Στάσης, διαβιβάζει στο 

Υπουργείο Οικονομικών τον αριθμό ΓΕΜΗ της εταιρείας, τον Κωδικό αριθμό καταχώρησης, το 

αποδεικτικό πληρωμής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων και τα δικαιολογητικά της εταιρείας. 

Επίσης, διαβιβάζει στο Περιφερειακό τμήμα το ΟΑΕΕ ανακοίνωση για την σύσταση της εταιρείας 

και τα στοιχεία των ιδρυτών-μελών και των διαχειριστών, για τις δικές τους ενέργειες. 

 

 

 

Εισφορές- εταιρικά μερίδια στην Ι.Κ.Ε. 

 

Η συμμετοχή στην ΙΚΕ προϋποθέτει την κατοχή μεριδίων. Τα μερίδια δεν είναι μετοχές και δεν 

έχουν συνεπώς τα χαρακτηριστικά αυτών. Συνεπώς  ελλείψει αντίθετης καταστατικής πρόβλεψης, 

τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως του είδους εισφοράς 

στην οποία αντιστοιχούν. Παροχή νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων μπορεί να γίνει 

μόνο με ομόφωνη απόφαση των εταίρων ή με τη συναίνεση του εταίρου τον οποίο αφορά η 

υποχρέωση. Όλα τα μερίδια, ανεξαρτήτως του είδους της εισφοράς που εκπροσωπούν, έχουν την 

ίδια ονομαστική αξία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) ευρώ.  Είναι επίσης δυνατό 

να συσταθεί επ’ αυτών επικαρπία ή ενέχυρο.  

Επιπλέον  η βασική καινοτομία της ΙΚΕ είναι η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής και των 

μεριδίων από το κεφάλαιο. Ενώ δηλαδή στις κλασικές περιπτώσεις της Α.Ε. και της ΕΠΕ οι 

μετοχές και τα εταιρικά μερίδια αποτελούν τμήμα του κεφαλαίου και έτσι προσδιορίζουν το 

μέγεθος της συμμετοχής του καθενός, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων που κατέχει, στο νόμο τα 

πράγματα έχουν άλλως. Τα εταιρικά μερίδια ανάγονται όχι αποκλειστικά στο κεφάλαιο, ως 

μοναδικό παρονομαστή, αλλά σε ένα ευρύτερο παρονομαστή, που αποτελείται από την αξία του 

συνόλου των εισφορών. Αυτό είναι ίσως το βασικότερο χαρακτηριστικό της νέας εταιρικής 

μορφής. 
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Ο αρχικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων κάθε εταίρου ορίζεται στο καταστατικό κατά τη 

σύσταση. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξάνει ή και να μειώνεται. Επίσης οι εισφορές των εταίρων 

μπορεί να είναι τριών ειδών: κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές. Ωστόσο το κάθε 

εταιρικό μερίδιο εκπροσωπεί μόνο ένα είδος εισφοράς
30

. 

Οι κεφαλαιακές εισφορές αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της εταιρίας. Αυτές συνίστανται είτε σε 

εισφορά μετρητών είτε σε εισφορά σε είδος, υπό την προϋπόθεση ότι το εισφερόμενο είναι δεκτικό 

αποτίμησης, κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. Η αποτίμηση των εν 

λόγω εισφορών γίνεται, κατ’ αρχήν, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν.2190/20. Ωστόσο, 

λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της διαδικασίας των εν λόγω άρθρων, ο νόμος απαλλάσσει από την 

υποχρέωση αποτίμησης τους εταίρους, εάν, κατά το καταστατικό ή την απόφαση που αυξάνει το 

κεφάλαιο, η αξία του εισφερόμενου στοιχείου δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €).Σε 

περίπτωση, επομένως, εισφοράς της οποίας η αξία δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 

€), αυτή θα αποτιμάται στην αξία την οποία δηλώνουν τα μέρη στο καταστατικό ή την απόφαση 

αύξησης κεφαλαίου. Το γεγονός ότι οι κεφαλαιακές εισφορές αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της 

εταιρίας σε συνδυασμό με την απαίτηση του νόμου η ΙΚΕ να διαθέτει ελάχιστο κεφάλαιο, έστω και 

αν αυτό είναι ένα (1) ευρώ, συνεπάγεται ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα μερίδιο που να 

εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά.  

Με το ίδιο σκεπτικό, η αύξηση ή μείωση του αριθμού των κεφαλαιακών μεριδίων μπορούν να 

γίνουν μόνο με αύξηση ή μείωση κεφαλαίου και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού. 

Κανόνας ανάλογος με το άρθρο 10 κ.ν. 2190/1920 δεν έχει προβλεφθεί, κατ’ αποτέλεσμα, ωστόσο, 

όμοιος κανόνας υπάρχει με βάση των κανόνα της απαγόρευσης επιστροφής εισφορών. Επιπλέον, 

ορίζεται ότι το κεφάλαιο θα πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς κατά τη σύσταση ή την αύξηση 

κεφαλαίου και η καταβολή του να βεβαιωθεί με απόφαση του διαχειριστή που καταχωρίζεται στο 

Γ.Ε.ΜΗ. Αποκλείεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα τμηματικής καταβολής κεφαλαίου, σε 

περίπτωση τόσο εισφορών σε είδος όσο και εισφορών σε μετρητά. «Μη εξοφλημένα» μερίδια που 

αντιστοιχούν σε κεφαλαιακή εισφορά δεν νοούνται, διότι ο διαχειριστής θα πρέπει να λάβει 

πρόνοια να τα ακυρώσει αμέσως και να προβεί μόνος του σε μείωση του κεφαλαίου.  

Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην ΙΚΕ θα υπάρχει πάντα τουλάχιστον ένα μερίδιο 

αντιστοιχούν σε κεφαλαιακή εισφορά, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που, λόγω ακύρωσης 

μεριδίων, δεν υπάρχουν πια τέτοια μερίδια, η εταιρία οφείλει να εξασφαλίσει, είτε μέσω εξαγοράς 

μεριδίου, από εταίρο ή τρίτο, πριν την ακύρωσή του, είτε μέσω αύξησης κεφαλαίου εντός μηνός 

 
30

 Νεγκάκης Ι. Χρήστος (2016), Λογιστική Εταιριών, Θεσσαλονίκη σελ 329 
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από την ακύρωση, την ύπαρξη ενός, έστω, μεριδίου κεφαλαιακής εισφοράς, άλλως παρέχεται 

δικαίωμα σε καθένα που έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει τη λύση της εταιρίας. 

Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχές, που δεν μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, γιατί από τη φύση τους δεν μπορούν να παρασταθούν στον 

ισολογισμό, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή 

παροχής υπηρεσιών. Πρόκειται για εισφορές που συναντώνται σε προσωπικές εταιρίες. Η εκτέλεση 

των εν λόγω παροχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, στο οποίο καθορίζεται 

και η αξία αυτών. Σε περίπτωση που ο εταίρος που έχει αναλάβει εξωκεφαλαιακή εισφορά δεν 

προβαίνει στη δέουσα παροχή της ορίζεται ότι η εταιρία μπορεί είτε να ζητήσει εκπλήρωση είτε να 

ζητήσει την ακύρωση των μεριδίων που αντιστοιχούν στην εισφορά αυτή, ενώ περαιτέρω 

αποζημίωσή της για τη ζημία που υπέστη από την αποχώρηση του εταίρου δεν αποκλείεται.  

Οι εγγυητικές εισφορές τέλος συντελούν στη φερεγγυότητα της εταιρίας. Ο εταίρος 

αναλαμβάνει ευθύνη καταβολής των χρεών της εταιρίας μέχρι το ποσό της εισφοράς του. Η ευθύνη 

αυτή υφίσταται απέναντι σε όλους και όχι ορισμένους μόνο δανειστές. Η ανάληψη της ευθύνης θα 

πρέπει να είναι σοβαρή και αυτό τονίζεται με τη διάταξη που ορίζει ότι ο εταίρος αυτός «θα πρέπει 

να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο» να την καταβάλει. Εννοείται ότι η παροχή εγγύησης ή άλλης 

ασφάλειας στους πιστωτές από εταίρους ή τρίτους κατά τις κοινές διατάξεις δεν αποκλείεται. Η 

αξία των εγγυητικών εισφορών καθορίζεται στο καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% 

του ποσού για το οποίο ο εταίρος έχει αναλάβει ευθύνη καταβολής. Έτσι, επί παραδείγματι, αν 

συμφωνείται ανάληψη ευθύνης για 100.000 €, η αξία της εισφοράς, η οποία θα αποτελέσει και τη 

βάση προσδιορισμού των εταιρικών μεριδίων που θα λάβει ο παρέχων την εισφορά, θα ορίζεται 

από τους εταίρους, δεν θα μπορεί όμως να υπερβαίνει τις 75.000 €.  

Ο θεσμός των εγγυητικών εισφορών λειτουργεί ως εναλλακτικός μηχανισμός προστασίας των 

εταιρικών δανειστών, στο μέτρο που οι τελευταίοι δύνανται να στραφούν άμεσα και πρωτογενώς 

κατά του εταίρου. Η ευθύνη επομένως του εταίρου με εγγυητική εισφορά – παρά τον όρο που 

χρησιμοποιείται – είναι ευθύνη του  πρώτου οφειλέτη και όχι εγγυητή.  

Η μεταβίβαση των μεριδίων, εν ζωή ή αιτία θανάτου, είναι ελεύθερη ως απόρροια του 

κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της ΙΚΕ. Περιορισμοί τίθενται από το νόμο σε περίπτωση μη 

ολοσχερώς καταβεβλημένης εξωκεφαλαιακής ή εγγυητικής εισφοράς. 

Η επιστροφή των εισφορών πριν από τη λύση της εταιρίας δεν είναι επιτρεπτή. Ειδικά η 

επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με τη διαδικασία της 

μείωσης κεφαλαίου, ενώ των λοιπών εισφορών απαγορεύεται. Η «επιστροφή» των λοιπών 

εισφορών έχει το νόημα ότι δεν χωρεί ούτε παροχή αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ούτε 
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κάλυψη για την περίπτωση καταβολής χρέους της εταιρίας, ενώ δεν είναι επιτρεπτή ούτε η 

απαλλαγή από τις υποχρεώσεις που οι εταίροι ανέλαβαν. 

 

Σχέσεις εταίρων- εταιρείας 

Τα εταιρικά μερίδια της Ι.Κ.Ε. παρέχουν στον κάτοχο τους ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις 

ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς που αντιστοιχούν. Για την παροχή νέων δικαιωμάτων ή την 

επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού ύστερα από την σύμφωνη 

γνώμη όλων των εταίρων ή την συναίνεση του εταίρου που αφορά η υποχρέωση. Επίσης οι 

συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εταιρίας και εταίρων ή του διαχειριστή θα πρέπει να 

καταγράφονται στο βιβλίο των πρακτικών με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνονται εντός 

μηνός από την σύναψή της σε όλους τους εταίρους. 

Κάθε εταίρος της εταιρείας έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των εταιρικών υποθέσεων 

όπως επίσης να ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία της εταιρία, διατηρώντας όμως η εταιρία το 

δικαίωμα άρνησης, σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή για τα επιχειρηματικά της συμφέροντα 

απειλή (άρθρο 94 παρ3 Ν.4072/12). Εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο του συνολικού 

αριθμού των εταιρικών μεριδίων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό 

ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή όταν συντρέχουν σοβαρές υπόνοιες για παράβαση του 

νόμου ή των άρθρων του καταστατικού. Ο διοριζόμενος από το δικαστήριο ελεγκτής, οφείλει να 

διενεργήσει το σχετικό έλεγχο και τα αποτελέσματα να τα γνωστοποιήσει μεσχετική του έκθεση 

τόσο στους εταίρους όσο και στην εταιρεία
31

.  
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Ευθύνες διαχειριστή στην Ι.Κ.Ε. 

Ο διαχειριστής της Ι.Κ.Ε. ευθύνεται έναντι της εταιρίας για παραβάσεις του Ν. 4072/2012, του 

παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό 

πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε 

σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη 

με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού 

συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο. 

Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός και αν οι εταίροι 

παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά τριετία από την 

τέλεση της πράξης. Τέλος την αγωγή της εταιρίας για αποζημίωση ασκεί κ οποιοσδήποτε εταίρος ή 

διαχειριστής της εταιρίας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της 

εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4072/2012 

1) «Εγγυητικές εισφορές» είναι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι 

των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. Ο 

εταίρος που παρέχει εγγυητική εισφορά θεωρείται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι σε 

θέση και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, 

να προβεί στις καταβολές των χρεών της εταιρείας μέχρι το ποσό του προηγούμενου 

εδαφίου. 

2) Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της ευθύνης κατά την 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

3) Η ευθύνη του εταίρου καλύπτει οποιοδήποτε χρέος της εταιρείας κατά την παράγραφο 1 

με τόκους και άλλες επιβαρύνσεις. Η ευθύνη αυτή υφίσταται άμεσα και πρωτογενώς 

έναντι των δανειστών, που μπορούν να ασκήσουν ευθέως αγωγή κατά του εταίρου. Ο 

εταίρος μπορεί να προβάλει κατά του δανειστή ενστάσεις που δεν θεμελιώνονται στο 

πρόσωπό του μόνον εφόσον θα μπορούσαν να προβληθούν από την εταιρεία. 

Περισσότεροι εταίροι που ευθύνονται με τον τρόπο αυτόν υπέχουν ευθύνη εις 

ολόκληρο. 
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4) Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου με εγγυητική εισφορά κάθε δανειστής της εταιρείας 

μπορεί να αναγγελθεί στην πτώχευση αυτή. Το ποσό που διανέμεται αθροιστικά στους 

δανειστές της εταιρείας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της ευθύνης που ορίζεται στο 

πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, μειωμένο αναλογικά στο μέτρο που ικανοποιούνται 

και οι απαιτήσεις των ενέγγυων πτωχευτικών πιστωτών. Έως το όριο αυτό οι δανειστές 

της εταιρείας κατατάσσονται τηρουμένου μεταξύ τους του άρθρου 154 του Πτωχευτικού 

Κώδικα. 

5) Ο εταίρος που έχει παράσχει εγγυητική εισφορά και κατέβαλε εταιρικό χρέος δεν έχει 

δικαίωμα αναγωγής κατά της εταιρείας. 

6) Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, 

καθώς και αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων, ο εταίρος που δεν έχει 

καταβάλει πλήρως το ποσό της ευθύνης του από εγγυητική εισφορά, εξακολουθεί να 

είναι υπόχρεος έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας που 

γεννήθηκαν πριν από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των γεγονότων αυτών, για διάστημα 

τριών (3) ετών μετά την καταχώριση αυτή. 

7) Μετά από κάθε μεταβολή στις εγγυητικές εισφορές της εταιρείας, ο διαχειριστής 

υποβάλλει για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. επικαιροποιημένη κατάσταση με τη μεταβολή 

που έχει επέλθει και τις εγγυητικές εισφορές των κατ’ ιδίαν εταίρων που υφίστανται με 

το ποσό της ευθύνης που δεν έχει καταβληθεί για κάθε εισφορά. Την κατάσταση αυτή 

αναρτά και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 
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Συγκεντρωτικά-Ποινική Ευθύνη 

Για αδικήματα φοροδιαφυγής 

Το έννομο αγαθό για το οποίο προνοούν οι φορολογικές ποινικές διατάξεις είναι η εκπλήρωση 

της φορολογικής υποχρέωσης που θέτει ο δημόσιος τομέας με απώτερο σκοπό την προστασία του 

δημόσιου συμφέροντος. Συνεπώς γίνεται εύκολα κατανοητό πως η ποινικοποίηση της 

φοροδιαφυγής αποτελεί ένα μέσο πίεσης προς τον φορολογούμενο για την εκπλήρωση των 

φορολογικών υποχρεώσεων του. Η υποχρέωση λοιπόν των νομικών προσώπων για πληρωμή 

φορολογικών οφειλών επεκτείνεται σε πρόσωπα τα οποία είναι αλληλέγγυα υπόχρεα με την 

εταιρία. Έτσι λοιπόν έχουμε: 

Σύμφωνα με το ν. 4337/2015
32

 

Στα νομικά πρόσωπα, ως αυτουργοί των εγκλημάτων του παρόντος νόμου θεωρούνται, εφόσον 

με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη συντέλεσαν στην τέλεσή τους: 

α) Στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι πρόεδροι των Δ.Σ., οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι ή 

συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε 

πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική 

απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω 

πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών, 

εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω. 

β) Στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές αυτών 

ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε 

με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. 

γ) Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες οι διαχειριστές 

αυτών ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική 

βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών 

και όταν αυτοί ελλείπουν ή απουσιάζουν οι εταίροι αυτών. 

δ) Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες, ως αυτουργοί του 

εγκλήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους, με βάση την ιδιωτική βούληση ή 

το νόμο ή δικαστική απόφαση, και αν ελλείπουν αυτοί, τα μέλη τους. Όταν στα μέλη αυτών 

περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί οργανισμοί, 

εφαρμόζονται ανάλογα και οι λοιπές διατάξεις της παρούσας παραγράφου. 

 
32
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ε) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς, ως 

αυτουργοί του εγκλήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή 

πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα. 

στ) Στα νομικά πρόσωπα εκτός των ανωτέρω αναφερομένων ή στις νομικές οντότητες κατά την 

έννοια της παρ. 3 του άρθρου 51Α του ν. 2238/1994 ή της περίπτωσης δ’ του άρθρου 2 του ν. 

4172/2013, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ως αυτουργοί θεωρούνται οι εκπρόσωποι αυτών ως 

και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με 

δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Αρχικά αξίζει να σημειωθεί πως στις προσωπικές εταιρίες το σπουδαιότερο ρόλο για την 

συνέχεια και την ζωή της εταιρίας έχει το πρόσωπο των εταίρων. Συνεπώς για την ίδρυση μιας 

προσωπικής εταιρίας βαρύνουσα σημασία δίνεται στα πρόσωπα που θα συνεργαστούν ως εταίροι 

διότι αυτοί συμβάλλουν προσωπικά στην υλοποίηση του εταιρικού σκοπού. 

Επιπλέον στις προσωπικές εταιρίες δεν υπάρχουν κρατικοί φορείς ικανοί να διασφαλίζουν την 

προσωπικότητα του νομικού προσώπου της εταιρίας από τις ενέργειες των εταίρων. Με άλλα λόγια 

ένας εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της εταιρίας για λόγο που ο ίδιος θεωρεί 

σπουδαίο. Έτσι λοιπόν σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι σχέσεις των εταίρων 

Η καθιέρωση και εφαρμογή της αντικειμενικής, προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης για τους 

διοικητές των κεφαλαιουχικών εταιρειών, υπό το καθεστώς των διατάξεων των άρθρων 115 του 

ν.2238/1994 δημιούργησε διχογνωμίες στη θεωρία και νομολογία και κατά συνέπεια ανασφάλεια 

δικαίου στο φορολογούμενο. 

Τα ευθυνόμενα πρόσωπα κατ’ άρθρο 50 παρ 1 του ΚΦΔ ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με αυτά 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 115 του ν. 2238\1994. Βασική ωστόσο, διαφοροποίηση του νέου 

κώδικα είναι η πρόβλεψη στην ίδια διάταξη της προσωπικής ευθύνης των διοικούντων όλων των 

εταιριών και άρα και της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφθηκαν όλες οι αντιφάσεις, 

που παρουσίαζαν οι προγενέστερες διατάξεις ως προς τα συνυπόχρεα πρόσωπα. 
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