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Περιορισμένης Ευθύνης» 
 
Αναφερόμενοι στο από 27/2/2015 με αριθ. πρωτ. 79846 ερώτημά σας σχετικά με τη 
δυνατότητα αποχώρησης από ΕΠΕ φορολογούμενου τόσο από την ιδιότητα του 
εταίρου, όσο και του διαχειριστή καταθέτοντας εξώδικη δήλωση αποχώρησης - 
παραίτηση στο ΓΕΜΗ σας γνωρίζουμε τα παρακάτω ανά περίπτωση: 
 
1. Όσον αφορά την από 18/11/2014 κατατεθείσα στο ΓΕΜΗ εξώδικη δήλωση 
αποχώρησης του εταίρου ................... από την «.................. ΕΠΕ» που 
καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ την 9/12/2014 άποψή μας είναι ότι η κατατεθείσα 
εξώδικη δήλωση παραίτησης πέραν της εκφρασθείσας πρόθεσης του εταίρου για την 
αποχώρηση από την εταιρεία δεν παράγει έννομα αποτελέσματα διότι σύμφωνα με το 
άρθρο 33 παρ. 1 ν.3190/1955 «Πας εταίρος δύναται να εξέλθη της εταιρείας ένεκα 
σπουδαίου λόγου, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών. Δια της 
αυτής αποφάσεως προσδιορίζεται και η αξία της μερίδος συμμετοχής του 
εξερχόμενου εταίρου, κατ' ανάλογον εφαρμογή του άρθρου 29 παρ.1 και παρ. 4». 
Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών επικαλείται σπουδαίο λόγο αποχώρησης 
αποχώρησης-εξόδου από την εταιρεία αλλά δεν ακολουθεί την προβλεπόμενη 
διαδικασία του άρθρου 33 παρ. 2, ενώ παράλληλα με την κατατεθείσα εξώδικη 
δήλωση αποχώρησης δε ρυθμίζει το θέμα μεταβίβασης-τακτοποίησης των εταιρικών 
μεριδίων του που γίνεται με τροποποίηση του καταστατικού και με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο. 
 
2. Όσον αφορά την από 7/8/2014 εξώδικη δήλωση παραίτησης του ιδίου, 
(....................) και από την ιδιότητα του διαχειριστή στην ίδια εταιρεία που 
καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ την 11-9-2014 σας γνωρίζουμε ότι: 
 
Στις διατάξεις του ν. 3190/1955 δεν ρυθμίζεται ρητά το θέμα της παραίτησης του 



διαχειριστή Ε.Π.Ε., ωστόσο από το συνδυασμό των διατάξεων τόσο της παρ. 5 του 
άρθρου 191 του ν. 3190/1955 όσο και του άρθρου 7532 του αστικού, κώδικα 
προκύπτει πως δικαίωμα παραίτησης του διαχειριστή υφίσταται. Σε περίπτωση κατά 
την οποία ο διαχειριστής έχει οριστεί για ορισμένο χρόνο, βασική προϋπόθεση για 
την άσκηση του δικαιώματος παραίτησης είναι να συντρέχει σπουδαίος λόγος 
(αντικειμενικός ή υποκειμενικός), ενώ στην περίπτωση κατά την οποία ο διαχειριστής 
έχει οριστεί για αόριστο χρόνο δεν απαιτείται η επίκληση σπουδαίου λόγου. 
 
Όσον αφορά το αίτημα παραίτησης του εταίρου διαχειριστή της εταιρείας με την 
Επωνυμία .................... ΕΠΕ, όπως προκύπτει από το τελευταίο τροποποιημένο 
καταστατικό που έγινε στις 17-10-2003, η θητεία του διαχειριστή ...................... είναι 
αόριστης διάρκειας. Σε αυτή τη περίπτωση, η παραίτηση μπορεί να γίνει με μονομερή 
δήλωση του διαχειριστή απευθυντέα στην εταιρία και στους εταίρους και δεν χρήζει 
αποδοχής από εκείνους. Τα αποτελέσματά της παράγονται από τη στιγμή κατά την 
οποία η δήλωση παραίτησης περιήλθε σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, στα πρόσωπα 
στα οποία απαιτείται να απευθυνθεί (βλ. 1673 ΑΚ). 
 
Η δήλωση παραίτησης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του 
Ν. 3190/1955 (βλ. άρθρο 17 παρ. 3 ν. 3190/1955 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 
4 παρ. γ' του ν. 3419/2005). Δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν. 3419/2005 οι πράξεις 
και τα στοιχεία για τα οποία προβλέπεται δημοσιότητα θα πρέπει πλέον να 
καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ και υπό την προϋπόθεση ότι η ανακοίνωση της 
παραίτησης έχει ήδη περιέλθει σύμφωνα με το νόμο στην εταιρία και τους εταίρους 
και ήδη υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 164 του ίδιου νόμου. 
 
Τέλος τα κατά περίπτωση για την επίλυση των επιμέρους διαφορών που αναφέρονται 
στις κατατεθείσες εξώδικές δηλώσεις αρμόδια είναι τα πρωτοδικεία. 
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