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Γενικά χαρακτηριστικά ΟΕ
• Εμπορική εταιρία κατά το ουσιαστικό σύστημα
• Με νομική προσωπικότητα
• Απαγορεύεται η σύσταση Μονοπρόσωπης ΟΕ
• Χαρακτηριστικό της η προσωπική, απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη
των ομορρύθμων εταίρων για τα εταιρικά χρέη
• Οι ομόρρυθμοι εταίροι καθίστανται έμποροι από μόνη τη συμμετοχή
τους στην εταιρία και σε περίπτωση πτώχευσης αυτής συμπτωχεύουν
μαζί της (βλ. άρθρα 265 παρ.1 περ.α΄και 308 του Ν.4738/2020,ΦΕΚ Α
207, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το άρθρο 83 Ν. 4764/2020,ΦΕΚ A`
256, & 102 Ν. 4738/2020).
• Νόμιμη διαχείριση: ατομική

Τα όργανα της ΟΕ
• Εταίροι αποφασίζουν κατά κανόνα ομόφωνα εκτός αν άλλως προβλέπεται
στο καταστατικό (δεν προβλέπονται ειδικές διατυπώσεις σύγκλησης και
συγκρότησης) – οι αποφάσεις επιφέρουν αντίστοιχη τροποποίηση του
καταστατικού και δημοσιεύονται
• Οι διαχειριστές ορίζονται στο καταστατικό, αλλιώς είναι όλοι οι εταίροι, με
την έννοια ότι καθένας ασκεί διαχείριση ατομικά (αποφασίζει και ενεργεί),
ενώ μπορεί να εναντιώνεται εκ των προτέρων στις διαχειριστικές πράξεις
που διενεργήθηκαν από άλλον εταίρο (254 ν. 4072/2012)
• Με τον ίδιο τρόπο ασκείται και η εκπροσώπηση της εταιρίας προς τα έξω
(257 ν. 4072/2012)

Η εκπροσώπηση της ΟΕ
• Μόνον εταίρος διαχειριστής μπορεί να εκπροσωπεί την εταιρία
• Ο τρίτος μπορεί να εμπιστευτεί την σχετική καταχώριση στο ΓΕΜΗ (251 ν. 4072/12)
• Αντίστροφα πράξη εκπροσώπησης από μη εκπρόσωπο κατά το δημοσιευμένο καταστατικό
δεν δεσμεύει την εταιρία εκτός εάν η εταιρία την εγκρίνει
• Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό (και στο ΓΕΜΗ) η εκπροσώπηση είναι ατομική
→ α. 254
• Στην ατομική εκπροσώπηση, αν ασκηθεί δικαίωμα εναντίωσης από συνδιαχειριστή εταίρο
και παρόλα αυτά η πράξη εκπροσώπησης διενεργηθεί, αυτή δεσμεύει την εταιρία, εκτός
εάν ο τρίτος γνώριζε την εναντίωση
• Ο εκπρόσωπος που αγνόησε την εναντίωση του συνεταίρου του ευθύνεται απέναντι στην
εταιρία κατά τις διατάξεις του ΑΚ περί εντολής για αποζημίωση
• Ο εκπρόσωπος μπορεί να αγνοήσει εναντίωση που ασκείται καταχρηστικά ή λόγω
κατεπείγοντος
• Αν ο εκπρόσωπος υπερβεί την εξουσία εκπροσώπησης που του ανατέθηκε, δεσμεύεται η
εταιρία εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση
• Η γνώση του εταιρικού σκοπού από τον τρίτο δεν δημιουργεί τεκμήριο γνώσης και της
υπέρβασης της εξουσίας εκπροσώπησης από τον εκπρόσωπο της εταιρίας → α. 257

Ευθύνη εταίρου για εταιρικά χρέη
249 ν. 4072/2012:
Ευθύνη ευθεία, πρωτογενή, προσωπική, απεριόριστη και εις ολόκληρον όλων των εταίρων μαζί με
την εταιρία για τα εταιρικά χρέη, είτε αυτά προέρχονται από σύμβαση, αδικοπραξία ή από τον νόμο
Κάθε εταιρικός δανειστής (εταιρικοί δανειστές θεωρούνται τόσο οι ιδιώτες, όσο και το δημόσιο)
μπορεί να στραφεί είτε κατά της εταιρίας, είτε κατά των εταίρων, όλων ή κάποιων, είτε κατά εταιρίας
και εταίρων ζητώντας ικανοποίηση του συνόλου του χρέους. Θα ικανοποιηθεί μία φορά, επομένως η
εξόφληση του χρέους από έναν των οφειλετών, απαλλάσσει τους υπολοίπους.
Οι εταίροι ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία απεριόριστα.
Εφόσον ικανοποιήσουν δανειστή οι εταίροι στρέφονται αναγωγικά κατά της εταιρίας (καταρχήν) για
την επιστροφή του ποσού που ξεπερνά την αναλογία της συμμετοχής τους στις ζημίες της εταιρίας.
Αν δεν ικανοποιηθούν (πλήρως ή καθόλου) στρέφονται κατά των συνεταίρων τους κατά τον λόγο
συμμετοχής καθενός στις ζημίες της εταιρίας.
Οι εταίροι υπόκεινται σε αλληλέγγυα και απεριόριστη ευθύνη για τα εταιρικά χρέη για πέντε έτη από
τη λύση της εταιρίας ή την έξοδό τους από αυτή (269 ν. 4072/12) – η παραγραφή άρχεται από την
καταχώριση της λύσης/εξόδου στο ΓΕΜΗ ή από την απώτερη μέρα που το χρέος κατέστη
ληξιπρόθεσμο.
Οι νεοεισερχόμενοι εταίροι ευθύνονται και για τα πριν την είσοδό τους χρέη.→ α. 258

Η εταιρική συμμετοχή σε ΟΕ
• Προσδιορίζει την οικονομική θέση του εταίρου έναντι των συνεταίρων του και της
εταιρίας
• Προσδιορίζει δηλ. το ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη και στο προϊόν της
εκκαθάρισης, καθώς την αξία που του αποδίδεται κατά την αποχώρησή του από την
εταιρία
• Προσδιορίζει επίσης το ποσοστό συμμετοχής στις ζημίες της εταιρίας
• Προσδιορίζει τέλος το ποσοστό κατά το οποίο ο εταίρος έχει δικαίωμα αναγωγής
κατά της εταιρίας και των συνεταίρων του, μετά από τυχόν ικανοποίηση εταιρικού
δανειστή
• Εκφράζεται με ποσοστό (συμμετοχής στην οικονομική περιουσία), το οποίο δεν
αναλογεί κατ’ ανάγκη στην αξία της συνεισφοράς κάθε εταίρου
• Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό, είναι ίσο για όλους τους εταίρους
• Δεν καταβάλλεται όταν ο εταίρος εξέρχεται εκούσια από ΟΕ ορισμένου χρόνου
χωρίς σπουδαίο λόγο

Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής
• Εν ζωή (με σύμβαση) α. 256: τροποποίηση του καταστατικού, που υπογράφεται
από παλαιούς εταίρους, μεταβιβάζοντα και αποκτώντα + δημοσίευση στο ΓΕΜΗ
• Αιτία θανάτου (με διαθήκη ή με εξ αδιαθέτου διαδοχή ή αναγκαστικά λόγω
νομίμου μοίρας) α. 265: εάν προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι
επιζώντες εταίροι – στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται ότι ο θάνατος εταίρου
επιφέρει λύση
• Αλλιώς, η εταιρία συνεχίζεται από τους επιζώντες εταίρους και η εταιρική
συμμετοχή του θανόντος προσαυξάνει σύμμετρα τις συμμετοχές των λοιπών
• Οι κληρονόμοι αποκτούν τότε αξίωση κατά της εταιρίας κατά τον λόγο της
κληρονομικής τους μερίδας για παράδοση των κατά χρήση εισφερθέντων
πραγμάτων και για καταβολή της αξίας της εταιρικής συμμετοχής του
αποβιώσαντος
• Ο νεοεισερχόμενος εταίρος ευθύνεται προσωπικά και απεριόριστα για τα μέχρι
την είσοδό του χρέη της εταιρίας, για τα οποία εξακολουθεί να ευθύνεται εις
ολόκληρον και αυτός που αποχωρεί, για μια πενταετία (σε κάθε περίπτωση
εξόδου, πλην του θανάτου)

Η συνέχιση ΟΕ από τους κληρονόμους
ομορρύθμου εταίρου
• Η εταιρική συμμετοχή του θανόντος αποκτάται από τους κληρονόμους του,
σύμφωνα με τους κανόνες της κληρονομικής διαδοχής (δηλ. κάθε κληρονόμος
αποκτά αυτοτελή εταιρική συμμετοχή, στο ύψος της κληρονομικής του μερίδας)
• Οι κληρονόμοι – νέοι εταίροι ευθύνονται για τα χρέη της εταιρίας που είχαν ήδη
δημιουργηθεί κατά την είσοδό τους προσωπικά και απεριόριστα
• Εκτός εάν αποδέχθηκαν την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής, οπότε
για παλαιά χρέη ευθύνονται μέχρι του ενεργητικού της κληρονομιάς που τους
αναλογεί και όχι με όλη τους την περιουσία
• Νέα διάταξη 265 ν. 4072/2012: μέσα σε 30 ημέρες από αποδοχή κληρονομιάς, ο
κληρονόμος μπορεί να αιτηθεί την παραμονή του στην εταιρία από την
προϋπόθεση να καταστεί ετερόρρυθμος εταίρος. Εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα,
είτε θα αποχωρήσει από εταιρία (εφόσον είχε εμπρόθεσμα επιφυλαχθεί σχετικά),
είτε θα μείνει ως ομόρρυθμος εταίρος. Εάν το αίτημα γίνει δεκτό, το καταστατικό
θα τροποποιηθεί και η εταιρία θα μετατραπεί σε ετερόρρυθμη.

Είσοδος νέου εταίρου χωρίς έξοδο άλλου
• Πάντα δυνατή (και χωρίς πρόβλεψη στο καταστατικό) με σύμβαση μεταξύ
όλων των παλαιών εταίρων και του καινούργιου + τροποποίηση
καταστατικού + διατυπώσεις δημοσιότητας
• 258 ν. 4072/2012: παρ. 3. «Ο εταίρος που εισέρχεται στην εταιρεία
ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον και για τα υπάρχοντα πριν από
την είσοδο του εταιρικά χρέη. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει έναντι των
τρίτων.»

Η έξοδος εταίρου
Για λόγους άλλους από μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής και
θανάτου/πτώχευσης:
• Παραίτηση: Άρθρο 261 ν. 4072/12: 1. Ο εταίρος μπορεί με δήλωση του προς
την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. 2. Στην εταιρεία αορίστου
χρόνου η αξία της συμμετοχής καταβάλλεται στον εξερχόμενο εταίρο στο
τέλος της εταιρικής χρήσης. 3. Στην εταιρεία ορισμένου χρόνου η καταβολή
της αξίας συμμετοχής στον εξερχόμενο εταίρο εξαρτάται από τη συνδρομή
σπουδαίου λόγου. Αν το δικαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 259 (Μονομελές έδρας) κρίνει ότι δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο
εταίρος δεν έχει αξίωση για καταβολή της αξίας της συμμετοχής του.

Σπουδαίος λόγος α. 261 Ν. 4072/12
• Κρίνεται ανά περίπτωση (288, 388 ΑΚ), λαμβάνοντας υπόψη και το
καταστατικό και τη σύνθεση της εταιρίας
• Λόγος αντικειμενικός: Ζημίες, διαφωνίες, κακή διαχείριση
• Λόγος υποκειμενικός: Ασθένεια, διαταραχή σχέσεων κλπ.
• Μπορεί να ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του εξερχόμενου εταίρου, με όριο
το 281 ΑΚ → π.χ. διαφωνία με λειτουργία εταιρίας, παρότι κερδοφόρα

Η έξοδος εταίρου
• Αποκλεισμός εταίρου (263 ν. 4072/12): α) αίτηση όλων των λοιπών εταίρων
στο ΜονΠρωτ της έδρας της εταιρίας, β) επίκληση σπουδαίου λόγου που
θα δικαιολογούσε και λύση της εταιρίας (π.χ. μη εκπλήρωση εταιρικών
υποχρεώσεων, αθέμιτος ανταγωνισμός κλπ. → δεν ταυτίζεται με τον
σπουδαίο λόγο του α. 261), γ) έκδοση απόφασης και επίδοση στον
αποκλεισθέντα (το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και λύση της εταιρίας
αντί αποκλεισμού), δ) τροποποίηση καταστατικού + διατυπώσεις
δημοσιότητας
• Έξοδος λόγω δίωξης από ατομικό δανειστή (262 ν. 4072/12): α) αίτηση από
ατομικό δανειστή εταίρου στο ΜονΠρωτ της έδρας της εταιρίας, β) αίτημα
η έξοδος του εταίρου από την εταιρία, ο υπολογισμός της αξίας της
εταιρικής του συμμετοχής και η κατάσχεση αυτής στα χέρια της εταιρίας ως
τρίτης γ) προϋποτίθεται ύπαρξη εκτελεστού τίτλου και άκαρπη αναγκαστική
εκτέλεση σε κινητή και ακίνητη περιουσία του εταίρου (όχι το 856 ΑΚ, ναι το
857)
• Ratio 262 → βλ. 982 παρ. 2 ΚΠολΔ

Η λύση της ΟΕ
Λόγοι λύσης της ΟΕ (259 ν. 4072/2012):
• Πάροδος του χρόνου διάρκειας
• Η κήρυξη πτώχευσης (της εταιρίας, όχι εταίρου)
• Η δικαστική απόφαση μετά από αίτηση εταίρου για σπουδαίο λόγο
• Λόγοι που τυχόν προβλέπονται στην εταιρική σύμβαση (π.χ.
καταγγελία)
• Το ότι η ΟΕ κατέστη μονοπρόσωπη μετά από έξοδο του ενός εκ των
δύο μόνων εταίρων της
• Απόφαση εταίρων

Σπουδαίος λόγος 259 (και 263) Ν. 4072/12
Κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης, σπουδαίο λόγο λύσης της
εταιρίας με δικαστική απόφαση συνιστά η κακή πορεία των εταιρικών
υποθέσεων και η έλλειψη κερδών, η αθέτηση των εταιρικών
υποχρεώσεων και η κακή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων αλλά
και η έλλειψη συνεργασίας, οι διαφωνίες μεταξύ των εταίρων και ο
κλονισμός της εμπιστοσύνης τους, εφόσον έχουν εξελιχθεί εκ των
πραγμάτων σε λόγους αποδιοργάνωσης της εταιρίας και
αντικειμενικής αδυναμίας συνέχισης της λειτουργίας της, ώστε να μην
αρκεί για την εξάλειψή τους ως φαινομένων δυσλειτουργίας της
εταιρίας η αποχώρηση του εταίρου που διαφωνεί ή αδυνατεί να
συνεργαστεί ή έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του (ΕφΑΘ 4613/2019
ΤΝΠ Νόμος).

Ιδιορρυθμίες της Ε.Ε.
• Δύο ειδών εταίροι, τουλάχιστον ένας ετερόρρυθμος (271 ν. 4072/12)
• Οι ετερόρρυθμοι εταίροι είναι «απλοί χρηματοδότες», δεν
«συνεμπορεύονται» και ευθύνονται μέχρι του ύψους της εισφοράς τους
• Αν η εισφορά έχει καταβληθεί στην εταιρία, ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν
έχει ευθύνη για τα εταιρικά χρέη απέναντι στους τρίτους
• Αν δεν έχει καταβληθεί η εισφορά, τρίτοι μπορούν να τον διώξουν ευθέως
μέχρι του ποσού της οφειλόμενης χρηματικής εισφοράς του (279 παρ. 1 ν.
4072/12) ή πλαγιαστικά για την καταβολή στην εταιρία της τυχόν εισφοράς
του σε είδος
• Προσοχή στην ΕΕ, έννομες συνέπειες εάν το όνομα ετερορρύθμου εταίρου
περιληφθεί στην εταιρική επωνυμία ή στην εταιρική σύμβαση με την
ιδιότητα του διαχειριστή ή αν αυτός ασκήσει πράξεις εκπροσώπησης έναντι
τρίτων → βλ. 272 παρ. 2 και 278 παρ. 2 Ν. 4072/12 και 229, 231 ΑΚ

Πρακτικό 1
Ο Α είναι δανειστής μιας ΟΕ. Στρέφεται κατά του εταιρου αυτής, Χ, και του
ζητά να καταβάλει το εταιρικό χρέος. Ο Χ αρνείται, ισχυριζόμενος ότι:
1. Ο Α έπρεπε να έχει στραφεί προηγουμένως κατά της ΟΕ
2. Το χρέος της εταιρίας προέρχεται από σύμβαση πώλησης πλακακίων
μπάνιου που συνήφθη με τον Α πριν ο Χ γίνει μέλος της εταιρίας
3. Η αγορά αυτή ήταν άσχετη με τον σκοπό που επιδιώκει η εταιρία
(μετακομίσεις, μεταφορές), όπως προέκυπτε ξεκάθαρα από το
καταστατικό της εταιρίας, συνεπώς αυτή δε δεσμεύεται.
Σχολιάστε τη βασιμότητα των ισχυρισμών του Χ.

Λύση
1. Αβάσιμος, ευθεία και πρωτογενής ευθύνη, 249 Ν. 4072/2012
2. Αβάσιμος, 258 Ν. 4072/2012
3. Αβάσιμος, 257 Ν. 4072/2012

Σε ετερόρρυθμη εταιρία όπου εφαρμόζεται η νόμιμη διαχείριση, ο
ετερόρρυθμος εταίρος Ε προβαίνει σε παραγγελία εξοπλισμού.
Δεσμεύεται η εταιρία;
α) Ναι, ο Ε είναι νόμιμος διαχειριστής

β) Ναι, θεμελιώνεται εις ολόκληρον ευθύνη μεταξύ εταιρίας και Ε
γ) Όχι, μόνον ο Ε ευθύνεται ως ψευδοαντιπρόσωπος

Ο δανειστής μιας ΕΕ ενάγει τον νεοεισερχόμενο εταίρο Α για χρέος που
προϋφίστατο της εισόδου του στην εταιρία. Ποιο από τα παρακάτω
είναι ορθό;

α) Ο Α ευθύνεται μόνον εάν είναι ομόρρυθμος εταίρος
β) Ο Α ευθύνεται είτε είναι ομόρρυθμος, είτε ετερόρρυθμος εταίρος
γ) Ο Α ευθύνεται μόνον εάν είναι ετερόρρυθμος εταίρος και μέχρι του
ποσού της εισφοράς του

Ο εταίρος Α εξέρχεται από την ομόρρυθμη εταιρία Β την 15/1/2020. Μέχρι
πότε μπορεί να τον ενάγει ο δανειστής Γ για εκπλήρωση εταιρικού χρέους
που κατέστη ληξιπρόθεσμο την 15/1/2021;

α) Μέχρι 15/1/23
β) Μέχρι 15/1/25

γ) Μέχρι 15/1/26

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ)
• Εμπορική κατά το τυπικό σύστημα
• Με νομική προσωπικότητα
• Επιτρέπεται η σύσταση Μονοπρόσωπης ΙΚΕ
• Χαρακτηριστικό της η δυνατότητα ανάληψης «εγγυητικής εισφοράς»
από τους εταίρους της
• Νόμιμη εκπροσώπηση: συλλογική

ο
1

θέμα: εισφορές εταίρων

• Τρία είδη εισφορών: κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές
• Εξωκεφαλαιακές: Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχές που από
τη φύση τους δεν μπορούν να παρασταθούν στον ισολογισμό, π.χ. επειδή δεν
είναι αποτιμητές σε χρήμα (π.χ. παροχή εργασίας ή έργου). Εξειδικεύονται στο
καταστατικό κατά το αντικείμενό τους, τη διάρκειά τους (ορισμένη ή αόριστη)
και ως προς τους λοιπούς όρους τους. Η αποτίμηση των εξωκεφαλαιακών
εισφορών γίνεται ελεύθερα από τους εταίρους και αναφέρεται στο καταστατικό.
Για την παροχή της εξωκεφαλαιακής εισφοράς του ο εταίρος λαμβάνει ένα
σύνολο εταιρικών μεριδίων (π.χ. 100 μερίδια για λογιστικές και φοροτεχνικές
υπηρεσίες επί πέντε έτη).
• Αν δεν καταβληθεί η αναληφθείσα εξωκεφαλαιακή εισφορά: άρθρο 78 παρ. 3,4
• Βλ. και άρθρο 92 παρ. 2 εδ. δεύτερο
• Μεταβίβαση των αντίστοιχων εταιρικών μεριδίων: 83 παρ. 2 και 85
• Επιστροφή/απαλλαγή: 81 εδ. β΄

Εγγυητικές εισφορές
• Η εγγυητική εισφορά συνίσταται σε μονομερή ανάληψη άμεσης και
πρωτογενούς ευθύνης από τον εταίρο αφηρημένα έναντι όλων των δανειστών
της ΙΚΕ για όλα τα εταιρικά χρέη, η οποία εκτείνεται σε όλη την προσωπική
περιουσία του εταίρου. SOS 79 παρ. 6: και μετά την έξοδο για 3 έτη.
• Η ευθύνη του περιορίζεται κατά ποσό στο καταστατικό (α. 79).
• Στο καταστατικό αναφέρεται και η αξία της εγγυητικής εισφοράς (α. 79 παρ. 2)
βάσει της οποίας ο εταίρος αναλαμβάνει αντίστοιχο αριθμό εταιρικών
μεριδίων. Η αξία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της
ευθύνης του εταίρου προς τους εταιρικούς δανειστές.
• Ο εταίρος εγγυητικής εισφοράς που κατέβαλε οποιοδήποτε ποσό σε εταιρικό
δανειστή δεν έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της ΙΚΕ (79 παρ. 5, 81 εδ. β΄).
• Η μεταβίβαση μεριδίων εγγυητικής εισφοράς εν ζωή επιτρέπεται αν η εισφορά
έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου ή ο εταίρος εξαγόρασε τη σχετική υποχρέωση
κατά α. 82.
• Η μεταβίβαση αιτία θανάτου καταρχήν ελεύθερη (βλ. α. 85).

Θέμα 2ο: Ο διαχειριστής ΙΚΕ
• Νόμιμη διαχείριση α. 56
• Καταστατική διαχείριση α. 57
• Διορισμός από μεμονωμένους εταίρους α. 60
• Εξουσίες διαχειριστή α. 64 →
• Δεσμεύει την εταιρία, εφόσον ενεργεί τυπικά σύμφωνα με το νόμο και
το καταστατικό, ακόμα κι αν η πράξη εκφεύγει του εταιρικού σκοπού ή
των ορίων της διαχειριστικής του εξουσίας, εκτός εάν ο τρίτος είναι
κακόπιστος. Δεν θεωρείται κακόπιστος ο τρίτος μόνον επειδή ο σκοπός
της εταιρίας και οι περιορισμοί της διαχειριστικής εξουσίας έχουν
δημοσιευτεί με το καταστατικό.

Ανάκληση διαχειριστή
- Εφαρμόζεται μόνο στην καταστατική διαχείριση, όχι στη νόμιμη.
- Εφόσον ο διαχειριστής ασκεί καταστατική διαχείριση, ανακαλείται με απόφαση της
γ.σ. + διατυπώσεις δημοσιότητας. Σχετικά απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (όπως
και για την εκλογή του), εκτός εάν το καταστατικό προβλέπει μεγαλύτερη
πλειοψηφία (α. 59).
- Η ανάκληση του καταστατικού διαχειριστή είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου,
δεν προϋποθέτει τη συνδρομή σπουδαίου λόγου. Κατ’ εξαίρεση στην καταστατική
διαχείριση ορισμένου χρόνου, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει περιοριστικά
λόγους ανάκλησης, που αν δεν συντρέχουν η ανάκληση καθίσταται άκυρη (α. 74
παρ. 2).
- Εφόσον ο διαχειριστής έχει διοριστεί από εταίρο (α. 60), ανακαλείται (και) από
αυτόν με σχετική δήλωση που απευθύνεται στους υπολοίπους εταίρους και
δημοσιεύεται.
- Ο καταστατικός διαχειριστής (ορισμένος στο καταστατικό, εκλεγμένος από γ.σ. ή
διορισμένος από εταίρο) ανακαλείται και από το δικαστήριο μετά από αίτηση του
1/10 των εταιρικών μεριδίων (α. 61) εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Αρμόδιο
δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρίας (α. 48). Η απόφαση αφού
τελεσιδικήσει δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

Ευθύνη διαχειριστή
• Κατ’ άρθρο 67 παρ. 1 εδ. α΄ Ν. 4072/2012, ο διαχειριστής της ΙΚΕ ευθύνεται απέναντι στην εταιρία για α) παραβάσεις του «παρόντος
νόμου», του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων και για β) κάθε διαχειριστικό πταίσμα.
• Η διάταξη ερμηνεύεται διασταλτικά, ώστε ως «παρών νόμος» νοείται κάθε νομοθετική διάταξη και όχι μόνο ο Ν. 4072/2012.
• Ως διαχειριστικό πταίσμα νοείται κάθε παράβαση, όχι κανόνων δικαίου, αλλά των κανόνων επιμέλειας που οφείλει να τηρεί ο μέσος
επιμελής διαχειριστής ξένης περιουσίας βάσει της καλής πίστης (288 και 281 ΑΚ).
• Για τη ζημία που προκαλείται με τους παραπάνω τρόπους η εταιρία έχει αξίωση κατά του διαχειριστή της που παραγράφεται μετά
τριετία από την τέλεση της πράξης, ανεξάρτητα από το χρόνο γνώσης. Περισσότεροι διαχειριστές ενεργούντες συλλογικά ευθύνονται
εις ολόκληρον.
• Την εταιρική αγωγή ασκεί η εταιρία δια των (λοιπών) νομίμων εκπροσώπων της ή ειδικού εκπροσώπου διαχειριστή που διορίζεται
με απόφαση γ.σ. που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. Η εταιρική αγωγή μπορεί να ασκηθεί και από κάθε εταίρο ή διαχειριστή (όχι
από τρίτο, π.χ. δανειστή) πλαγιαστικά. Εφαρμόζονται οι γενικές δικονομικές διατάξεις της τακτικής διαδικασίας και όχι το 48.
• Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται αν α) ενήργησε βάσει σύννομης απόφασης των εταίρων. Σύννομη θα πει, όχι άκυρη ή ακυρώσιμη που
έχει ακυρωθεί (βλ. α. 74). Έως ότου ακυρωθεί η ακυρώσιμη απόφαση, ο καλόπιστος διαχειριστής δεν ευθύνεται. Ευθύνεται μόνο
εφόσον γνώριζε το ελάττωμα και παρά ταύτα ενήργησε.
• β) Επίσης ο διαχειριστής δεν ευθύνεται αν ενήργησε στηριζόμενος σε εύλογη επιχειρηματική απόφαση, που ελήφθη με καλή πίστη
και με βάση επαρκείς πληροφορίες, αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος (business judgement rule, κανόνας
επιχειρηματικής κρίσης).
• Ο διαχειριστής μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη του για διαχειριστικά σφάλματα με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με
απλή πλειοψηφία (67 παρ. 2). Αν ο διαχειριστής είναι ταυτόχρονα και εταίρος, δεν υπολογίζεται η ψήφος του. Ομόφωνα οι
υπόλοιποι εταίροι μπορούν να τον απαλλάξουν από την ευθύνη του και για παραβάσεις του καταστατικού, των αποφάσεών τους και
του νόμου (αμφ.). Για να είναι έγκυρη η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της δράσης του διαχειριστή στην εταιρία.
• Επίσης ο διαχειριστής ευθύνεται κατ’ άρθρο 65 παρ. 3 για παραβιάσεις της υποχρέωσης πίστεως προς την εταιρία. Αξίωση
αποζημίωσης ή «υποκατάστασης». Η εταιρία δικαιούται να αξιώσει να της αποδοθεί η ωφέλεια που απεκόμισε ο διαχειριστής από
την ανταγωνιστική δραστηριότητα σε βάρος της ή να της εκχωρηθούν οι αξιώσεις του κατά τρίτων από την αιτία αυτή. Παραγραφή =
6 μήνες από γνώση και πάντως μετά τριετία.

Θέμα 3ο: Η συνέλευση των εταίρων
• Τακτική (69.2), έκτακτη (70.2)
• Συνήθης, εξαιρετική (72.4επ.), καθολική (70.4)
• Ελαττωματικές αποφάσεις συνέλευσης εταίρων ΙΚΕ (α. 74): Ακυρώσιμες: α) Λήφθηκαν με τρόπο που
αντίκειται στο Νόμο ή το καταστατικό. Π.χ. μη σύγκληση, σύγκληση από αναρμόδιο όργανο, ψήφιση
θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, συμμετοχή στην ψηφοφορία μη δικαιούμενου προσώπου. Μη
τήρηση της απαιτούμενης πλειοψηφίας για λήψη απόφασης. Δεν τηρήθηκαν πρακτικά. β)
Λήφθηκαν κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας (281 ΑΚ). Η ακυρωσία κηρύσσεται με
δικαστική απόφαση (α. 48) μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου που δεν παρέστη στη
συνέλευση ή παρέστη και αντιτάχθηκε. Δεν νομιμοποιείται, λοιπόν, όποιος ψήφισε λευκό ή απείχε
από ψηφοφορία. Ούτε τρίτοι, π.χ. δανειστές. Αποσβεστική προθεσμία για υποβολή αιτήσεως: 4
μήνες από καταχώριση απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Η απόφαση που θα εκδοθεί ισχύει erga
omnes από τελεσιδικία. Στους τρίτους αντιτάσσεται από τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ, εκτός εάν είναι
απορριπτική.
Άκυρες: α) Αντίθετες με διάταξη νόμου ή καταστατικού κατά περιεχόμενο.
β) Λήψη απόφασης χωρίς συνέλευση κατά παράβαση του 73 Ν. 4072/2012.
SOS: Ίδια πλημμέλεια της απόφασης οδηγεί σε ακυρωσία εάν η απόφαση λήφθηκε με συνέλευση και
σε ακυρότητα εάν η απόφαση λήφθηκε χωρίς συνέλευση.
Η ακυρότητα θα πρέπει να αναγνωριστεί από το δικαστήριο (και αυτεπαγγέλτως) εντός 6 μηνών από
καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρίας, αλλιώς θεραπεύεται. Την αίτηση για
την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης ΙΚΕ μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε, άρα και τρίτος.

4.
Απόφαση συνέλευσης εταίρων ΙΚΕ, με την οποία ο σκοπός της
εταιρίας καθίσταται παράνομος, είναι:
α) Άκυρη
β) Ακυρώσιμη
γ) Ανυπόστατη

Για να ακυρωθεί απόφαση ΙΚΕ που λήφθηκε χωρίς την
απαιτούμενη από το νόμο πλειοψηφία, ισχύει
προθεσμία
a. 4 μηνών από την καταχώριση στο βιβλίο πρακτικών
b. η προβολή του συγκεκριμένου ελαττώματος δεν υπόκειται σε
προθεσμία
c. 6 μηνών από την καταχώριση στο βιβλίο πρακτικών

Ο διαχειριστής μιας ΙΚΕ σας ρωτά, πώς μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη του για το πρόστιμο
που επιβλήθηκε στην εταιρία λόγω της εκ μέρους του παραβίασης αγορανομικών διατάξεων.
Ποια η απάντησή σας

a. Με απόφαση της συνήθους συνέλευσης των εταίρων
b. Με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας της εταιρίας, εφόσον ο
διαχειριστής αποδείξει ότι ενήργησε σύμφωνα με τον "business judgement
rule"
c. Με απόφαση της εξαιρετικής συνέλευσης των εταίρων

6.
Είμαι εταίρος ΙΚΕ και έχω εισφέρει ένα γραφείο για να στεγάζεται
η εταιρία. Σε ποιο είδος εισφορών εμπίπτει η εισφορά μου;
α) Εγγυητικές
β) Κεφαλαιακές
γ) Εξωκεφαλαιακές

Είμαι εταίρος ΙΚΕ και εισφέρω στην εταιρία το αποκλειστικό δικαίωμα
χρήσης ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Σε ποιο είδος εισφοράς
εμπίπτει η παροχή αυτή;

a. Είναι κεφαλαιακή εισφορά
b. Είναι εγγυητική εισφορά
c. Είναι εξωκεφαλαιακή εισφορά

7.
Οι αξιώσεις μιας ΙΚΕ για τη ζημία που της προκάλεσε ο
διαχειριστής της παραγράφονται σε
α) Τρία έτη από την τέλεση της ζημιογόνου πράξης
β) Έξι μήνες από το χρονικό σημείο που οι ζημιογόνες πράξεις
ανακοινώθηκαν στην εταιρία
γ) Πέντε έτη από το χρονικό σημείο που η εταιρία έμαθε τη ζημία και
τον υπαίτιο

8.
Ποιο από τα παρακάτω πρόσωπα ΔΕΝ δικαιούται να ασκήσει
την εταιρική αγωγή σε ΙΚΕ;
α) Ο διαχειριστής της
β) Ένας εταίρος της
γ) Ένας πιστωτής της

9.
Πότε συγκαλείται η τακτική συνέλευση μιας ΙΚΕ το
αργότερο;
α) Την 9η ημερολογιακή μέρα του 10ου μήνα μετά τη λήξη της
εταιρικής χρήσης
β) Τη 10η ημερολογιακή μέρα του 9ου μήνα μετά τη λήξη της
εταιρικής χρήσης
γ) Την 31η ημερολογιακή μέρα του 12ου μήνα μετά τη λήξη της
εταιρικής χρήσης

11. Η καθολική συνέλευση ΙΚΕ
α) λαμβάνει αποφάσεις χωρίς προηγούμενη σύγκληση
β) λαμβάνει αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση
γ) λαμβάνει αποφάσεις δια περιφοράς πρακτικού

Πρακτικό 2
Ο Α είναι εταίρος ΙΚΕ και σας επισκέπτεται στο γραφείο σας με το εξής
ερώτημα: μπορεί σήμερα 30-3-2021 να ανατρέψει απόφαση της

συνέλευσης της εταιρίας του η οποία ελήφθη την 30-11-2020 χωρίς ο
ίδιος να έχει κλητευθεί να συμμετάσχει;

