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ΘΕΜΑ: Τπνβνιή δήισζεο κεηαβνιήο εξγαζηώλ θαηά ηελ έμνδν εηαίξνπ πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ 

(Ο.Δ., Δ.Δ.), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ λ.4072/2012. 

 

 Μεηά από πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ πεξηήιζαλ ζηελ Τπεξεζία καο 

αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο θαη σο πξνο ηα ζέκαηα αξκνδηόηεηάο καο, ζέηνπκε 

ππόςε ζαο ηα εμήο: 

           Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α΄), ξπζκίδνληαη, κεηαμύ άιισλ θαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ζηελ έμνδν εηαίξνπ  πξνζσπηθώλ  εηαηξεηώλ (Ο.Δ., Δ.Δ.). 

           Δηδηθόηεξα,  κε  ηηο δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  267  ηνπ ελ ιόγσ  λόκνπ, νξίδεηαη όηη, εάν  για 

οποιονδήποηε λόγο,  αποσωπήζοςν  έναρ ή πεπιζζόηεποι  εηαίποι και παπαμείνει ζηην  

εηαιπεία μόνο έναρ εηαίπορ, η εηαιπεία λύνεηαι, εθόζον, μέζα ζε δύο μήνερ, δε δημοζιεςηεί  

ζηο Γ.Ε.ΜΗ. η είζοδορ νέος εηαίπος. 

Με ηελ ελ ιόγσ δηάηαμε, παξέρεηαη ζηνλ ελαπνκείλαληα εηαίξν ε δπλαηόηεηα, λα αλεύξεη, 

εληόο δύν κελώλ, λέν εηαίξν (νκόξξπζκν ή εηεξόξξπζκν). 

Όπσο καο γλώξηζε ε  Γηεύζπλζε Δκπνξηθώλ Οξγαλώζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

θαηά ην δηάζηεκα απηό, ε εηαηξεία ςθίζηαηαι με έναν εηαίπο ρσξίο λα θαζίζηαηαη κνλνπξόζσπε, 

ελώ ζε πεπίπηωζη ειζόδος νέος εηαίπος, ενηόρ ηος διμήνος, οι ημεπομηνίερ ειζόδος ηος  

νέος εηαίπος και εξόδος ηος απεπσόμενος οθείλοςν, να είναι οι ππαγμαηικέρ ημεπομηνίερ 

ηων γεγονόηων . 

Οκνίσο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 1070576/2627/ΓΜ/ΠΟΛ1102/14-7-2005 (ΦΔΚ1062 Β΄) 

Α.Τ.Ο.Ο., νξίδεηαη όηη, ηα λνκηθά πξόζσπα γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ αξρηθά δεισζέλησλ 

ζηνηρείσλ, όπσο αιιαγή επσλπκίαο, ηνπ ηόπνπ επαγγεικαηηθήο  εγθαηάζηαζεο, ησλ κειώλ ή 

εηαίξσλ θ.ιπ. ππνρξενύληαη, λα ππνβάιινπλ ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ., εληόο  ηξηάληα εκεξώλ,  ηελ 
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αληίζηνηρε δήισζε κεηαβνιήο εξγαζηώλ ζπλππνβάιινληαο θαη ην αληίζηνηρν, θαηά πεξίπησζε, 

δηθαηνινγεηηθό. 

Δπί πιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 260,261,262 θαη 263 ηνπ ηδίνπ λόκνπ αλαθέξεηαη  

όηη, ε έμνδνο εηαίξνπ επέξρεηαη :  

- Με δήισζε ηνπ εηαίξνπ πξνο ηελ εηαηξεία θαη ηνπο ινηπνύο εηαίξνπο (εθνύζηα έμνδνο) 

  εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθό. 

- Με δηθαζηηθή απόθαζε κεηά από αίηεζε αηνκηθνύ  δαλεηζηή ηνπ. 

- Με  δηθαζηηθή απόθαζε ύζηεξα από αίηεζε ησλ ινηπώλ εηαίξσλ  (απνθιεηζκόο εηαίξνπ)  

           Δπίζεο ν ζάλαηνο, ε πηώρεπζε θαη ε  ππνβνιή ζε  δηθαζηηθή  ζπκπαξάζηαζε  εηαίξνπ  

επηθέξνπλ ηελ έμνδό ηνπ από ηελ εηαηξεία, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθό.  

ύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 271, οι ίδιερ ωρ άνω διαηάξειρ έσοςν εθαπμογή και 

ζηην  Εηεπόππςθμη Εηαιπεία, εθόζνλ δελ ππάξρεη εηδηθή ξύζκηζε. 

Ωο εθ ηνύηνπ, ην λνκηθό πξόζσπν δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ νθείιεη, εληόο ηξηάληα 

εκεξώλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαβνιήο, λα πξνζέιζεη ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ., 

πξνθεηκέλνπ λα δειώζεη ηελ έμνδν εηαίξνπ, πξνζθνκίδνληαο θαηά πεξίπησζε ηο ανηίζηοισο 

έγγπαθο για ηην έξοδό ηος (δήισζε πξνο ηελ εηαηξεία γηα ηελ έμνδό ηνπ, δηθαζηηθή απόθαζε 

κεηά από αίηεζε αηνκηθνύ δαλεηζηή ηνπ γηα ηελ έμνδό ηνπ, δηθαζηηθή απόθαζε απνθιεηζκνύ, θ.ιπ.) 

καηασωπημένο ζηο Γ.Ε.ΜΗ. 

ε πεξίπησζε πνπ ην λνκηθό πξόζσπν δελ πξνζέιζεη ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ., εληόο ηξηάληα 

εκεξώλ, όπσο έρεη ππνρξέσζε, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή δήισζε, κπνξεί κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο, να ςποβάλλει ηη δήλωζη αςηή ο εξεπσόμενορ εηαίπορ 

ζπλππνβάιινληαο  ηο ανηίζηοισο έγγπαθο για ηην έξοδό ηος,  καηασωπημένο ζηο Γ.Ε.ΜΗ. 

Η βεβαίσζε κεηαβνιήο πνπ παξάγεηαη, ζηελ πεξίπησζε απηή,  θπιάζζεηαη ζην θάθειν ηνπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ ελώ  ζηον εξεπσόμενο εηαίπο,  σοπηγείηαι απανηηηικό έγγπαθο κε ην 

αθόινπζν πεξηερόκελν: « Όπσο πξνθύπηεη από ην …........................... (είδνο εγγξάθνπ, αξηζκόο 

θαη εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ) ν/ε  θ. ..………. θέξεηαη εμεξρόκελνο/ε  από εηαίξνο 

ηεο εηαηξείαο κε επσλπκία ………………. από ηελ ………… (εκεξνκελία)». 

ε κάθε  πεπίπηωζη εκππόθεζμηρ ςποβολήρ δήλωζηρ μεηαβολήρ επγαζιών, ωρ 

ππορ ηην έξοδο εηαίπος ζύμθωνα  με ηιρ ωρ άνω διαηάξειρ, είηε  από ηο νομικό ππόζωπο  

ή ηον εξεπσόμενο εηαίπο, επιβάλλονηαι οι κςπώζειρ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2523/1997, όπσο ηζρύεη, ζηο νομικό ππόζωπο, δεδνκέλνπ όηη απηό, 

είλαη ππόρξεν ζηελ  ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δήισζεο. 

ην ζεκείν απηό, επηζεκαίλνπκε όηη, γηα ηηο ελ ιόγσ κεηαβνιέο, ε πξνζεζκία ησλ ηξηάληα 

εκεξώλ, ινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία θαηαρώξεζεο απηώλ ζην ΓΔ.ΜΗ. 

Μεραλνγξαθηθέο νδεγίεο γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ κεηαβνιώλ απηώλ έρνπλ δνζεί κε ην  

Γ30Β 4020842 ΔΞ 2013 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δθαξκνγώλ Η/Τ (Γ30).  

Αλεμάξηεηα από ηα αλσηέξσ, ην ηκήκα  Μεηξώνπ  ηεο  Γ.Ο.Τ., δε  ζα  πξνβαίλεη  ζηηο  

παξαπάλσ  ελέξγεηεο εάλ, ιόγσ κεηάπησζεο, δελ απνηππώλνληαη ζηε κεραλνγξαθηθή εηθόλα ησλ 
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 λνκηθώλ απηώλ πξνζώπσλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο ( επσλπκία, ζρέζεηο, κέιε θ.ιπ.) 

                                                                 

          Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ          Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

                                                                 ΘΕΟΥΑΡΗ ΘΕΟΥΑΡΗ 

 

                                                              

 

 

 

                                                                               

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι.   ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

- Όιεο ηηο Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) 

- Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - εθαξκνγέο) (γηα θαηαρώξεζε ζην Internet) 

 

ΙΙ.  ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

- Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄ εθηόο ηεο πεξίπησζεο 4 απηνύ  

- Απνδέθηεο Πηλάθα Β΄, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ 1 θαη 2 απηνύ  

- Απνδέθηεο Πηλάθα η ΄ , εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ 4,5,6 απηνύ  

- ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ. 

- Απνδέθηεο Πηλάθα Η΄, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ 4,10, 11  απηνύ  

- O.A.E.E. 

   Γεληθή Γ/λζε Αζθαιηζηηθώλ Τπεξεζηώλ 

  Γ/λζε Αζθάιηζεο 

  αησβξηάλδνπ 18 

  104 32 Αζήλα 

- Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο 

   Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 

   Γεληθή Γηεύζπλζε Δζση. Δκπνξίνπ 

   Πιαηεία Κάληγγνο 

   101 81 Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

- Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Μαπξαγάλε 

- Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκ. Δζόδσλ θ. Θενράξε  

- Γξαθείν Αλαπι. Πξντζηακέλεο Γελ. Γηεύζπλζεο  θαο Μαπξίδνπ 

- Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδηαζκνύ ηκήκα Γ΄(20 αληίηππα )  

ΑΔΑ: ΒΛΩΔΗ-ΡΒ9


