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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
Ακαδημίας 6 - 10671 Αθήνα 
 
Θέμα : Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με την «διαδικαστική εφαρμογή του 
άρθρου 267 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012)». 
 
Σχετικά : Επιστολή σας αρ. πρωτ. 11213/31-12-2014 
 
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική Επιστολή σας, σχετικά με την «διαδικαστική 
εφαρμογή του άρθρου 267 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012)», σας γνωρίζουμε ότι, 
η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής: 
 
1. Στο άρθρο 267 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012)», ορίζεται ότι : «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». 
 
2. Στις περιπτώσεις της «αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο ενός ή περισσότερων 
εταίρων» περιλαμβάνεται και η έξοδος εταίρου με τη διαδικασία του άρθρου 261 του 
ιδίου νόμου, αλλά και η αποχώρηση εταίρου με τροποποίηση του καταστατικού. 
 
3. Στην περίπτωση που, μετά την «για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση», παραμείνει 
ένας εταίρος, Θα πρέπει, ανεξάρτητα από το αν τροποποιηθεί η επωνυμία με την 
προσθήκη της λέξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ», στην σχετική ανακοίνωση να τεθεί από 
την Υπηρεσία η επισήμανση ότι «η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε δύο μήνες δεν 
δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου». 
 
4. Το Άρθρο 282 αναφέρεται σε περιπτώσεις «μετατροπής ετερόρρυθμης σε 
ομόρρυθμη εταιρεία» και ορίζει ότι σε κάθε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή 
θανάτου του μοναδικού ετερόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται 
ως ομόρρυθμη και για να συνεχισθεί ως ομόρρυθμη πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 
δύο ομόρρυθμοι εταίροι ή αν υπάρχει ένας ομόρρυθμος εταίρος, έχει εφαρμογή το 
άρθρο 267 και στην σχετική ανακοίνωση, πρέπει να τεθεί η επισήμανση, που 
αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 3 της παρούσης. 
 
 
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 
Μιχαήλ Σφακιανάκης 
 
 


