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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα 
 
Θέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «Εξώδικης δήλωσης εταίρου 
(για μη αυτόματη παράταση και για λύση εταιρείας) που επιδόθηκε στους Λοιπούς 
εταίρους και στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ εκπρόθεσμα». 
 
Σχετικά: Επιστολή σας, με αρ. πρωτ. 1447/16-4-2015 και με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 175/21-04-2015). 
 
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση αιτήματος 
καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, «Εξώδικης δήλωσης εταίρου (για μη αυτόματη παράταση και για 
λύση εταιρείας) που επιδόθηκε στους λοιπούς εταίρους και στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ 
εκπρόθεσμα», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει 
ως εξής: 
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρείας «η διάρκεια της εταιρείας 
ορίζεται εικοσαετής (20) έτη συνεχή, δηλαδή αρχίζει από σήμερα και λήγει παρατεινόμενη 
αυτόματα άλλα 5 έτη αν δεν καταγγελθεί πριν τη λήξης της κατά τα άνω». 
 
Από τη διάταξη αυτή του καταστατικού, προκύπτει ρητά ότι, η διάρκεια της εταιρείας, άρχισε 
από την 7-3-1995, που ήταν η ημερομηνία υπογραφής του καταστατικού από τους εταίρους 
και συνεπώς η ημερομηνία που άρχισε και η δέσμευση των εταίρων για τις μεταξύ τους 
σχέσεις, σύμφωνα και με το άρθρο 252 του Ν.4072/2012, στο οποίο ορίζεται ότι «Οι σχέσεις 
των εταίρων μεταξύ τους καθορίζονται από την εταιρική σύμβαση. Στις σχέσεις αυτές οι 
εταίροι ευθύνονται για κάθε πταίσμα». 
 
2. Η Εξώδικη Δήλωση του εταίρου (για μη αυτόματη παράταση και για λύση εταιρείας λόγω 
λήξης της διάρκειας της), επιδόθηκε στους λοιπούς εταίρους από την 12-3-2015 και μετά και 
στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ την 24-3-2015, δηλαδή εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την 7-3-2015, 
ημερομηνία κατά την οποία έληγε, με βάση τη συμφωνία των εταίρων, η διάρκεια της. 
 
Συνεπώς, ως εκπρόθεσμη η καταγγελία αυτή, μπορεί να καταχωρισθεί στο Φάκελο της 
εταιρείας (χωρίς ΚΑΚ), δεν μπορεί όμως να επιφέρει το έννομο αποτέλεσμα της λύσης της 
εταιρείας (λόγω λήξης της διάρκειάς της), αφού η διάρκεια της εταιρείας είχε ήδη παραταθεί 
αυτόματα για άλλα 5 έτη (εφόσον δεν καταγγέλθηκε για να λυθεί, πριν από την 7-3-2015). 
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