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Θέμα : Διαδικαστική αντιμετώπιση ερωτημάτων σχετικά ΟΕ. 
 
Σχετικά : Επιστολή σας με αρ.πρωτ. 403/05-02-2015 
 
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική Επιστολή σας, για την «Διαδικαστική 
αντιμετώπιση ερωτημάτων σχετικά ΟΕ, ως προς α) Τη δυνατότητα εξόδου του 
μοναδικού ομορρύθμου εταίρου [από ΟΕ με τρία ομόρρυθμα μέλη, από την οποία 
έχουν ήδη αποχωρήσει, με εξώδική δήλωσή των, τα δύο άλλα ομόρρυθμα μέλη δύο], 
πριν την παρέλευση του δίμηνου και πριν τη λύση της (αφού δεν επιθυμεί να 
συνεχιστεί η εταιρεία και δεν πρόκειται να γίνει είσοδος νέου εταίρου) και β) ποίοι 
Θα είναι εκκαθαριστές της σε περίπτωση λύσης της, αφού το καταστατικό αναφέρει 
ότι "Εκκαθαριστές ορίζονται από τώρα οι ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση 
διαφωνίας των εταίρων διαιτητές ορίζονται τρίτοι"», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη 
άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής: 
 
1. Σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 261, του ν. 4072/2012: "Ο εταίρος μπορεί με 
δήλωσή του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικό στην εταιρική σύμβαση 
 
Συνεπώς, ο εναπομείνας μοναδικός εταίρος, δεν μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία 
αφού δεν υπάρχουν οι άλλοι εταίροι (που έχουν ήδη αποχωρήσει), για να τους 
κοινοποιήσει την σχετική δήλωση του για έξοδο. 
 
2. Σύμφωνα με το άρθρο 267, του ν. 4072/2012 με τίτλο «Μονοπρόσωπη εταιρεία»: 
Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει 
μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε δύο μήνες δεν δημοσιευτεί 
στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου». 
 
Συνεπώς, ο εναπομείνας μοναδικός εταίρος, αφού δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η 
εταιρεία και δεν πρόκειται να συναινέσει και να δημοσιεύσει στο ΓΕΜΗ την είσοδο 
νέου εταίρου, μπορεί και πριν την παρέλευση του δίμηνου, να δηλώσει στο ΓΕΜΗ τη 
λύση της και τη θέση της σε εκκαθάριση. 
 
3. Αφού το καταστατικό αναφέρει ότι: "Εκκαθαριστές ορίζονται από τώρα οι 
ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση διαφωνίας των εταίρων διαιτητές ορίζονται τρίτοι" 
και στην περίπτωση που πράγματι υπάρχει διαφωνία, τους εκκαθαριστές θα πρέπει να 
τους ορίσει το δικαστήριο. 
 
4. Σχετικά τονίζουμε ότι, το άρθρο 269, του ν. 4072/2012, με τίτλο «Παραγραφή», 
αναφέρει ότι: 



«1. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι αξιώσεις κατά των εταίρων για εταιρικά 
χρέη παραγράφονται μετά πέντε έτη από την καταχώριση της λύσης της εταιρείας στο 
Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η αξίωση κατά της εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή. 
2. Αν η αξίωση του δανειστή κατά της εταιρείας καταστεί ληξιπρόθεσμη μετά την 
καταχώριση της λύσης της στο Γ.Ε.ΜΗ., η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό 
σημείο, κατά το οποίο η απαίτηση καθίσταται ληξιπρόθεσμη. 3. Οι δυο προηγούμενες 
διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου 
από την εταιρεία». 
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