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Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «τροποποιητικού ΟΕ, για 
αποχώρηση εταίρου και για μεταβίβαση των ποσοστών της εταιρικής 
συμμετοχής του, στα τέκνα του, το οποίο δεν έχει συνυπογραφεί και από τους 
άλλους εταίρους, με βάση σχετικό όρο του ισχύοντος καταστατικού»  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα 
 
Θέμα : Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «τροποποιητικού ΟΕ, 
για αποχώρηση εταίρου και για μεταβίβαση των ποσοστών της εταιρικής 
συμμετοχής του, στα τέκνα του, το οποίο δεν έχει συνυπογραφεί και από τους 
άλλους εταίρους, με βάση σχετικό όρο του ισχύοντος καταστατικού». 
 
Σχετικά : Επιστολή σας, με αρ πρωτ. 4065/22-04-2015 (με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 177/22- 
04-2015). 
 
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση 
αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τροποποιητικού ΟΕ, για αποχώρηση εταίρου 
και για μεταβίβαση των ποσοστών της εταιρικής συμμετοχής του, στα τέκνα του, το 
οποίο δεν έχει συνυπογραφεί και από τους άλλους εταίρους, με βάση σχετικό όρο 
του ισχύοντος καταστατικού», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του 
Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής: 
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν. 4072/2012 «Η εταιρική συμμετοχή 
μεταβιβάζεται ολικά ή μερικό, αν τούτο προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση ή 
συναινούν όλοι οι εταίροι». 
 
2. Στο άρθρο 7 του καταστατικού της ΟΕ με επωνυμία «............. ΟΕ», ορίζεται ότι 
«Δεν επιτρέπεται υπό τινός των εταίρων η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας σε 
οποιονδήποτε τρίτον, παρά μόνον η εκχώρηση, μεταβίβαση ή πώληση του εταιρικού 
μεριδίου σε έτερο των εδώ συμβαλλομένων εταίρων ή στα τέκνα τους ή σε αδελφό 
τους η .............. και ..............., χωρίς σε αυτή τη περίπτωση να απαιτείται η 
συγκατάθεση των λοιπών εταίρων. Σε περίπτωση τυχόν αδικαιολόγητης άρνησης 
οιουδήποτε εταίρου να προβεί στην σχετική τροποποίηση του καταστατικού ,τότε θα 
μπορεί να την υπογράψει και για λογαριασμό του ο νομίμως μεταβιβάζων εταίρος, με 
εντολή που του χορηγείται με το παρόν ανέκκλητη. Σε περίπτωση που κάποιος από 
τους άνω διαχειριστές εταίρους εκχωρήσει ή μεταβιβάσει το εταιρικό μερίδιο του σε 
συγγενή που επιτρέπεται, θα υπεισέρχεται ο συγγενής στη θέση και τα καθήκοντα 
του ως συνδιαχειριστής κατά τα παραπάνω οριζόμενα». 
 
3. Συνεπώς το αίτημα καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τροποποιητικού της ΟΕ με 
επωνυμία «................. ΟΕ», για αποχώρηση του εταίρου ................. και για 
μεταβίβαση των ποσοστών της εταιρικής συμμετοχής του, στα τέκνα του, το οποίο 
δεν θα έχει συνυπογραφεί και από τους άλλους εταίρους, εφόσον τούτο προβλέπεται 
στην εταιρική σύμβαση (καταστατικό της), μπορεί να καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ, 



 
4. Εξυπακούεται ότι τυχόν διαφορές /διαφωνίες μεταξύ των εταίρων, δεν μπορούν να 
επιλυθούν από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ, αλλά μόνο από τα αρμόδια δικαστήρια. 
 
 
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 
Μιχαήλ Σφακιανάκης 
 
 


