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αντικαθίστανται όλες οι σελ. 41-53) .
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ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ: Α. Προσωπικές Εµπορικές Εταιρίες (µετά το Ν 4072/12)

§ 1. Η βασική διάκριση των εταιριών
Στο Ελληνικό ∆ίκαιο οι ενώσεις προσώπων είναι κατά την αρχή του κλειστού αριθµού των
εταιρικών τύπων (numerus clauses): Το σωµατείο ή σωµατειακή ένωση και η αστική ή
εµπορική εταιρία. Από τις ενώσεις αυτές κάποιες έχουν νοµική προσωπικότητα / είναι νοµικά
πρόσωπα και κάποιες όχι .

Εταιρίες εκτός εµπορικού δικαίου µε νοµική προσωπικότητα είναι: το σωµατείο (ΑΚ 78) και
η αστική εταιρία µε νοµική προσωπικότητα ή αστική εταιρία κέρδους (άρθ. 784 ΑΚ, 270 Ν
4072/2012). Και χωρίς νοµική προσωπικότητα είναι η αστική εταιρία του ΑΚ 741 επ .

Εταιρίες του εµπορικού δικαίου µε νοµική προσωπικότητα είναι: η οµόρρυθµη εταιρία, η
ετερόρρυθµη εταιρία (απλή και κατά µετοχές), ο συνεταιρισµός, η εταιρία περιορισµένης
ευθύνης, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία και η ανώνυµη εταιρία. Εταιρίες του εµπορικού
δικαίου χωρίς νοµική προσωπικότητα είναι η αφανής εταιρία και η συµπλοιοκτησία.

§ 2. Οι προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες

Το εµπορικό εταιρικό δίκαιο διακρίνεται σε δίκαιο των προσωπικών εταιριών (εµπορικές
προσωπικές εταιρίες : ο.ε, ε.ε, αφανής εταιρία, αστικές προσωπικές εταιρίες : αστική
προσωπική µε τη µορφή της εταιρίας µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα και µε τη µορφή του
ευρωπαϊκού οµίλου οικονοµικού σκοπού (ΕΟΟΣ) και σε δίκαιο των σωµατειακών
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οργανώσεων (κεφαλαιουχικές εταιρίες: α.ε, ε.π.ε, ι.κ.ε, ετερόρρυθµη κατά µετοχές,
ευρωπαϊκή εταιρία,συνεταιρισµός- αστικός και γεωργικός, ναυτική εταιρία).

Προσωπικές είναι οι εταιρίες εκείνες στις οποίες λαµβάνεται υπόψη το προσωπικό στοιχείο,
τα πρόσωπα των εταίρων. Αυτές είναι δύο ειδών : Οι αστικές προσωπικές εταιρίες χωρίς
νοµική προσωπικότητα, στις οποίες δύο ή περισσότεροι εταίροι υποχρεώνονται αµοιβαία
στην επιδίωξη κοινού σκοπού, ιδίως οικονοµικού, µε κοινές εισφορές (ΑΚ 741), που
καθίστανται αυτόνοµα υποκείµενα δικαίου αν αποκτήσουν νοµική προσωπικότητα (ΑΚ 784)
και οι εµπορικές προσωπικές εταιρίες, εκείνες που ο σκοπός τους είναι εµπορικός, η
διενέργεια εµπορικών πράξεων (άρθ. 249 επ. Ν 4072/2012). Ενώ κεφαλαιουχικές, είναι οι
εταιρείες εκείνες στις οποίες λαµβάνεται υπόψη το στοιχείο των κεφαλαίων, το µέγεθος των
εισφορών των εταίρων [ Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης
εταιρίας. Νοµοθετικά και ερµηνευτικά προβλήµατα της αναθεώρησης µε το Ν 4072/12,
έκδ.Νοµική Βιβλιοθήκη 2013, σ. 45, 49- 50 ].

§ 3. Οι διαφορές προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών

Στις προσωπικές εταιρίες χωρίς νοµική προσωπικότητα, η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού
έχει ανατεθεί στους ίδιους τους εταίρους,που είναι υποχρεωµένοι να εργάζονται για την
εκπλήρωσή του . Η προσωπικότητα κάθε συγκεκριµένου εταίρου είναι ουσιώδες στοιχείο της
εταιρικής σύµβασης για την επίτευξη του σκοπού, γι' αυτό ο κανόνας είναι ότι απαγορεύεται
η µεταβίβαση της εταιρικής συµµετοχής, δεν υπάρχει δικαίωµα εξόδου ή δυνατότητα εισόδου
(τρίτων) και ο θάνατος, η πτώχευση και απαγόρευση ενός εταίρου συνεπάγονται τη λύση της
εταιρίας, αυτό βέβαια στις εταιρίες χωρίς νοµική προσωπικότητα, ΑΚ 741 επ. Στις
προσωπικές εµπορικές εταιρίες µε νοµική προσωπικότητα (ΟΕ, ΕΕ) υπάρχει δικαίωµα
εισόδου και εξόδου ελεύθερα καθώς τα γεγονότα που αναφέρονται στο πρόσωπο του εταίρου
δε λύνουν κατ΄αρχήν την εταιρία, εκτός αν έχει άλλως προβλέψει η εταιρική σύµβαση. Στις
προσωπικές εταιρίες παράλληλα προς την ευθύνη της εταιρίας, υπάρχει και προσωπική
ευθύνη των εταίρων για τα εταιρικά χρέη. Αντίθετα, στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, υπάρχουν
όργανα διοίκησης, τα δε µέλη της εταιρίας δεν έχουν καµία ανάµειξη ούτε δικαίωµα ούτε
υποχρέωση στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων .Το πρόσωπο των εταίρων είναι
αδιάφορο για την υπόσταση της εταιρίας, γι' αυτό η µεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας είναι
ελεύθερη και ο θάνατος, η πτώχευση και η απαγόρευση ενός εταίρου δεν επηρεάζουν την
εταιρία.Οι εταίροι δεν ευθύνονται για τα χρέη της εταιρίας µε χαρακτηριστικό του εταιρικού
αυτού τύπου την εις ολόκληρο ευθύνη του οµόρρυθµου εταίρου για τα χρέη της εταιρίας .
Στις κεφαλαιουχικές εταιρίες δε ζητείται από τους συνεργαζόµενους η καταβολή προσωπικής
εργασίας οποιουδήποτε είδους, αλλά η καταβολή κεφαλαίου και η προσωπικότητα του
συνεργαζόµενου δεν υπολογίζεται στην επίτευξη του αναλαµβανόµενου σκοπού, σε αντίθεση
µε τις προσωπικές εταιρίες .Στις κεφαλαιουχικές εταιρίες εµφανίζεται χαλαρότητα του
συνδέσµου των µετόχων µεταξύ τους και προς το νοµικό πρόσωπο και από άποψη νοµική και
οικονοµική .Βέβαια σήµερα οι νέες ρυθµίσεις των άρθ. 249 επ.Ν 4072/2012 όσο και οι
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ρυθµίσεις του Ν 3604/2007 για τις ανώνυµες εταιρίες έχουν επιφέρει µετριασµό της
παραδοσιακής διάκρισης των εταιριών σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές , αφού καθιστούν
αφενός µεν δυνατή την προσωπική εταιρία κεφαλαιουχικής δοµής, αφετέρου δε επιτρεπτή και
την προσωποπαγή κεφαλαιουχική εταιρία [ Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της οµόρρυθµης
και ετερόρρυθµης εταιρίας. Νοµοθετικά και ερµηνευτικά προβλήµατα της αναθεώρησης µε
το Ν 4072/12, έκδ.Νοµική Βιβλιοθήκη 2013, σ. 50 – 51].

§ 4. Η νοµική προσωπικότητα

Στις προσωπικές εµπορικές εταιρίες (ο.ε, ε.ε απλή και κατά µετοχές), η δηµοσιότητα
πραγµατοποιείται µε την καταχώριση στο Γ.ΕΜ.Η και τη δηµοσίευση στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.ΜΗ (άρθ. 16 παρ. 1 περ. α΄Ν 3419/2005), ως συστατική δηµοσιότητα. Αν δε
τηρηθούν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας, τότε η εταιρία δεν αποκτά νοµική προσωπικότητα
και πρόκειται για ελαττωµατική εταιρία λόγω µη δηµοσίευσής της (βλ. όµως άρθ. 251 § 3 εδ.
2 Ν 4072/2012).

Στις κεφαλαιουχικές εταιρίες: (α) Η δηµοσιότητα στην ε.π.ε πραγµατοποιείται µε
καταχώριση του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ µε έλεγχο της νοµιµότητας από τις υπηρεσίες
αυτού και µε διαβίβαση των στοιχείων και εγγράφων στο µητρώο ε.π.ε, που τηρείται στα
πρωτοδικεία (άρθ. 13 § 15 Ν 3853/10, Κ1 – 1471/ 19. 5. 11 της ΓΓΕ και άρθ. 8 §1 και 4 N
3190/55). Με σύγχρονη δηµοσίευση εντός µηνός αντιγράφου της εταιρικής σύµβασης στο
φ.ε.κ α.ε και ε.π.ε (άρθρο 9§1 Ν 3190/55) . Η εταιρία αποκτά νοµική προσωπικότητα µόλις
ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας µε τη συστατική δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ
(άρθ. 13§ 15 3853/2010).

(β) Στην α.ε η δηµοσιότητα επιτυγχάνεται µε καταχώριση κατά βάση του εγκεκριµένου
καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ και στο Μ.Α.Ε (άρθ.7 β ΚΝ 2190 / 20) που τηρείται στις
νοµαρχίες ή στην περιφέρεια της έδρας των α.ε και για ορισµένες α.ε στο υπουργείο
ανάπτυξης. Συγχρόνως δε µε δηµοσίευση περίληψης του καταστατικού και της εγκριτικής
απόφασης στο ΦΕΚ τεύχος α.ε και ε.π.ε. και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ . Μόνο από την
ολοκλήρωση αυτών των πράξεων αποκτά νοµική προσωπικότητα η α.ε (άρθ. 13 § 15
3853/2010,άρθ. 7 β §10 ΚΝ 2190 /20) .

(γ) Στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ι.κ.ε) η δηµοσιότητα της εταιρίας επιτυγχάνεται µε
την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ και στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., όλων των απαραιτήτων
στοιχείων που προβλέπονται από τά άρθ. 6 και 15 Ν 3419/2005. Μόνο από τότε η εταιρία
ιδρύεται και αποκτά νοµική προσωπικότητα (άρθρο 52 § 3 Ν 4072/2012, άρθ.15 ν.
3419/2005).
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Νοµική προσωπικότητα έχουν και η αδηµοσίευτη οµόρρυθµη εταιρία και η κοινοπραξία (251
§ 3 εδ. 2 Ν 4072/2012 περί της αδηµοσίευτης οµόρρυθµης εταιρίας και το άρθ. 293 § 1 Ν
4072/2012 περί της κοινοπραξίας). (βλ. Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της οµόρρυθµης και
ετερόρρυθµης εταιρίας, 2013, σ.45, 91 -101).

§5. H έννοια και τα χαρακτηριστικά της ΟΕ
Ως οµόρρυθµη εταιρία ορίζεται η ένωση δύο ή περισσοτέρων προσώπων µε νοµική
προσωπικότητα που επιδιώκει εµπορικό σκοπό και για τα χρέη της ευθύνονται όλοι οι εταίροι
(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) παράλληλα, αλληλέγγυα, απεριόριστα και σε ολόκληρο (άρθ.
249 § 1, 258 Ν 4072/ 2012). Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα κύρια εννοιολογικά
χαρακτηριστικά της οµόρρυθµης εταιρίας . Η ευθύνη των εταίρων για τα εταιρικά χρέη είναι
απεριόριστη,υπό την έννοια ότι αυτοί ευθύνονται όχι µόνο µέχρι των εισφορών τους αλλά και
µε την ατοµική περιουσία τους. Το αλληλέγγυο, ως όρος δεν περιέχεται στις νέες ρυθµισεις,
αλλά είναι αυτονόητος όρος και εµπεριέχεται στον όρο "σε ολόκληρο", έχει δε την έννοια της
αναγωγικής ευθύνης µεταξύ των εταίρων, κατ΄άρθ. 487AK . Η ευθύνη είναι σε ολόκληρο και
όχι διαιρετή, δηλαδή για τα εταιρικά χρέη δεν ευθύνεται µόνο το νοµικό πρόσωπο της
εταιρίας µε την εταιρική περιουσία του, αλλά και καθένας από τους εταίρους µε την ατοµική
του περιουσία (ΑΚ 481) (Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης
εταιρίας, 2013, σ. 81 -82).

§ 6. Η σύσταση της οµόρρυθµης εταιρίας
Η σύσταση της οµόρρυθµης εταιρίας πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία της σύστασης µέσω
της υπηρεσίας µιάς στάσης.
I. Οι προϋποθέσεις κατάρτισης της εταιρικής σύµβασης
Α. Οι γενικοί Όροι
Για τη σύσταση και την κατάρτιση της εταιρικής σύµβασης οι συµβαλλόµενοι εταίροι θα
πρέπει να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (µε εµπορική ικανότητα και όχι το σωµατείο ή το
ίδρυµα) και να τηρήσουν όλα τα αναγκαία στοιχεία της εταιρικής σύµβασης που απαιτούνται
από το νόµο.
Β. Οι ειδικοί / ουσιώδεις όροι
Οι εταίροι θα πρέπει να καταβάλλουν τις κοινές εισφορές,δηλαδή οποιαδήποτε παροχή,
εισφορά σε χρήµα ή σε είδος και εισφορά εργασίας (ΑΚ 742,744, 764, 780) ακόµη και άϋλα
αγαθά, όπως η εµπορική πίστη . Να καθορίσουν ορισµένο θεµιτό κοινό εταιρικό σκοπό µε
πρόθεση εταιρικής συνεργασίας . Να τηρήσουν τις διατυπώσεις δηµοσιότητας .
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1. Τύπος
Για τη σύσταση της εταιρίας χρειάζεται να τηρηθεί ορισµένος τύπος της εταιρικής σύµβασης.
Ακριβώς δεν υπάρχει διάταξη που να υπάγει την κατάρτιση ή την υπόσταση της εµπορικής
προσωπικής προσωπικής εταιρίας στην τήρηση τύπου (ΑΚ 158) . Ο Ν 4072/2012 δε
προσδιορίζει µε σαφήνεια αν η εταιρική σύµβαση απαιτείται να περιβληθεί τον έγγραφο
τύπο. Ο νόµος δεν απαιτεί έγγραφο τύπο (ιδιωτικό ή δηµόσιο) για την έγκυρη σύσταση της
οµόρρυθµης εταιρίας, εκτός αν συντρέχει η ΑΚ 369. ∆ηλαδή αρκεί σύσταση της οµόρρυθµης
εταιρίας άτυπα και σιωπηρά ακόµη και προφορικά µε σύµπραξη όλων των εταίρων και
συµφωνία ως προς τα ελάχιστα ουσιώδη στοιχεία της εταιρκής σύµβασης ενώπιον των
υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ., που απλά καταχωρίζουν την εταιρική σύµβαση, αν και στην
πρακτική επικρατεί ο κανόνας του έγγραφου τύπου .

2 . ∆ηµοσίευση
Η δηµοσιότητα της εταιρίας σήµερα είναι αναγκαία για την αυτοτελή γέννηση του νοµικού
προσώπου και την επέλευση των έννοµων συνεπειών. Πραγµατώνεται µαζί µε τον έλεγχο
νοµιµότητας (όχι και σκοπιµότητας) της εταιρικής πράξης .Σήµερα η δηµοσίευση της
οµόρρυθµης εταιρίας αποτελεί γι΄αυτή συστατικό τύπο (άρθ. 251 Ν 4072/2012 σε συνδ. µε τα
άρθ. 15 § 1 περ.α΄ Ν 3419/2005, άρθ. 13 § 15 Ν 3853/2010) .

3. Οι συνέπειες της δηµοσιότητας
Όπως παραπάνω αναφέρθηκε, η έννοια της δηµοσιότητας της εταιρίας είναι σύµφυτη µε την
έννοια της απόκτησης νοµικής προσωπικότητας. Η µη τήρηση / παράλειψη των διατυπώσεων
δηµοσιότητας οδηγεί στη µη απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας (βλ. όµως, άρθ. 251§ 3
Ν 4072/2012). Οι αρχές και συνέπειες που διέπουν την ελαττωµατική σύσταση συνεχίζουν να
βρίσκουν εφαρµογή και µετά την ισχύ των Ν 3149/2005 και Ν 4072/2012. Έτσι η µη τήρηση
των διατυπώσεων δηµοσιότητας από τους εταίρους ή τους φορείς που ασκούν εµπορική
δηµοσιότητα επιφέρει ακύρωση ως προς τους συνεταίρους. ∆ηλαδή, οι εταίροι µπορούν να
προτείνουν την ακυρότητα µόνο µεταξύ τους, ενώ αυτοί δεν µπορούν να προτείνουν την
έλλειψη καµίας από τις διατυπώσεις κατά τρίτου. Οι τρίτοι µπορούν να θεωρήσουν την
αδηµοσίευτη οµόρρυθµη εταίρια είτε ως έγκυρη είτε ως άκυρη . Αυτοί έχουν δικαίωµα
επιλογής που φυσικά αυτό οδηγεί σε συγκρούσεις τους ατοµικούς και τους εταιρικούς
δανειστές .

ΙΙ. Η απλή σύσταση
Η σύσταση της οµόρρυθµης εταιρία προϋποθέτει έγκυρη σύναψη της εταιρικής σύµβασης
(ΑΚ 741, άρθ.249,252 Ν 4072/2012) µε την οποία οι εταίροι αναλαµβάνουν αµοιβαία
υποχρέωση να επιδιώξουν απαραίτητα εµπορικό σκοπό και όχι µόνο οικονοµικό σκοπό. Η
σύσταση της οµόρρυθµης εταιρίας προϋποθέτει σύµβαση δύο ή περισσοτέρων προσώπων
(φυσικών ή νοµικών). Τα νοµικά πρόσωπα αν λάβουν τη θέση του οµόρρυθµου εταίρου
πρέπει να είναι µία από τις εταιρίες του εµπορικού δικαίου µε νοµική προσωπικότητα,γιατί
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αυτό επιβάλλει η αρχή του κλειστού αριθµού των εταιριών των εµπορικού δικαίου . Έτσι λ.χ
δύο α.ε µπορούν να συστήσουν µία ο.ε, γιατί ιδρυτές µπορούν να είναι και νοµικά πρόσωπα.
Όµως δεν µπορεί ακόµη µε τα µέχρι σήµερα ισχύοντα στο δίκαιό µας να συσταθεί
οµόρρυθµη εταιρία από ένα πρόσωπο.

ΙΙΙ. Η σύσταση µε την απλοποιηµένη διαδικασία µέσω των υπηρεσιών µίας στάσης (Υ.Μ.Σ).
Με το Ν.3853/2010 (άρθ. 10 Ν 4155/2013)απλοποιήθηκε η διαδικασία σύστασης
προσωπικών εταιριών και κεφαλαιουχικών εταιριών µέσω των υπηρεσιών µιας στάσης
(ΥΜΣ).

§ 7. Η επωνυµία στην ΟΕ
Στο ισχύον δίκαιο η επωνυµία της οµόρρυθµης εταιρείας σχηµατίζεται είτε από το όνοµα
ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης είτε από άλλες
ενδείξεις µε την προσθήκη των λέξεων «οµόρρυθµη εταιρεία», ολογράφως ή µε τη σύντµηση
«Ο.Ε.». Έτσι η επωνυµία µε τις νέες ρυθµίσεις είναι µικτής φύσεως (υποκειµενική και
αντικειµενική). (βλ. Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης
εταιρίας, 2013, σ. 104).

§ 8. Η ευθύνη των εταίρων στην ΟΕ
(Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εταιρίας, 2013, σ. 209214).
Α. Η συµβατική ευθύνη στην ΟΕ
1. Το περιεχόµενο της ευθύνης
Oι διατάξεις των άρθ. 249 § 1, 258 Ν 4072/2012 αναφέρονται στην ευθύνη των εταίρων για
τις εταιρικές υποχρεώσεις. Για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται όλοι οι εταίροι απεριόριστα
και σε ολόκληρο (άρθ. 249 § Ν 4072/2012). Η ευθύνη των οµορρύθµων εταίρων για τις
εταιρικές υποχρεώσεις είναι παράλληλη, απεριόριστη, δηλαδή οι εταίροι ευθύνονται
παράλληλα µε όλη την περιουσία τους για τα χρέη της εταιρίας και σε ολόκληρο, δηλαδή
κάθε εταίρος ευθύνεται για την πληρωµή όλου του χρέους της εταιρίας . Αυτό σηµαίνει ότι ο
δανειστής µπορεί να στραφεί κατά των υπέγγυων για τα χρέη της εταιρίας – της ίδιας της
εταιρίας και των εταίρων της – µε όποια σειρά επιλέξει. Μπορεί ακόµα να στραφεί µόνο κατά
ενός εταίρου παραλείποντας τους άλλους εταίρους αλλά και την ίδια την εταιρία. Μεταξύ των
εταίρων και της εταιρίας υφίσταται για τις εταιρικές υποχρεώσεις ενοχή σε ολόκληρο (ΑΚ
481) .
2. Οι καταστατικές και εξωεταιρικές συµφωνίες
Συµφωνία για περιορισµό ή αποκλεισµό της ευθύνης των εταίρων δεν εµποδίζει τους
εταίρους να συµφωνήσουν τον περιορισµό ή τον αποκλεισµό της ευθύνης ενός ή µερικών
εταίρων από τα εταιρικά χρέη . Όµως η ισχύς µίας τέτοιας συµφωνίας περιορίζεται ως προς
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τους τρίτους από την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθ. 258 § 1 Ν 4072 /2012.Έτσι
κάθε εταίρος δεν µπορεί να επικαλεσθεί τη συµφωνία µε τον συνεταίρο του και να την
αντιτάξει έναντι των τρίτων. Ο νέος εταίρος ευθύνεται σε κάθε περίπτωση έναντι των τρίτων,
γιατί η ευθύνη του είναι ευθύνη σωρευτική από το νόµο .

3. Η ευθύνη του νεοεισερχόµενου
Η ευθύνη του νεοεισερχόµενου οµόρρυθµου εταίρου (άρθ. 258 § 3 Ν 4072/2012) είναι για τα
προϋπάρχοντα αλλά και τα µελλοντικά χρέη και αποτελεί απόρροια της εταιρικής σχέσης. Ο
νεοεισερχόµενος εταίρος ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρο και για τα υπάρχοντα πριν
την είσοδό του εταιρικά χρέη. Αντίθετη συµφωνία δεν ισχύει έναντι των τρίτων (άρθ. 258
περ. 3 Ν 4072/2012).

Β. Η κληρονοµική ευθύνη
Ι. Η ευθύνη κληρονόµου θανόντος οµόρρυθµου εταίρου για χρέη και η έκταση της αυτής
Αν ο κληρονόµος του θανόντος οµόρρυθµου εταίρου γίνει δεκτός στην εταιρία και συνεχισθεί
η εταιρία µε τους λοιπούς εταίρους, τότε αποδίδεται σ΄αυτόν η θέση ενός ετερόρρυθµου
εταίρου και η ευθύνη του είναι κατά κανόνα περιορισµένη (άρθ. 265 § 1 εδ.1 Ν 4072/2012).
Αν ο απλός κληρονόµος θανόντος οµόρρυθµου εταίρου δε γίνει δεκτός στην εταιρία, τότε
έννοµη συνέπεια αυτού είναι η έξοδος του από την εταιρία µε καταβολή σ΄αυτό της αξίας της
εταιρικής µερίδας του θανόντος εταίρου.

§ 9. Η ευθύνη του ανήλικου κληρονόµου
1. Αν ο ανήλικος κληρονόµος οµόρρυθµου εταίρου γίνει δεκτός στην εταιρία και του
χορηγηθεί η θέση ενός ετερόρρυθµου εταίρου (άρθ. 265 § 1 εδ. 1 Ν 4072/12), τότε η ευθύνη
του είναι περιορισµένη . Ο ανήλικος κληρονόµος ευθύνεται για τα χρέη, που είχαν γεννηθεί
πριν την είσοδο του στην εταιρία, µόνο µέχρι του ενεργητικού της κληρονοµίας καθώς επίσης
και για τα µετέπειτα χρέη .Η ευθύνη του ανήλικου κληρονόµου για τα παλιά χρέη είναι
περιορισµένη και σε ολόκληρο, ήτοι ευθύνη του µε ολόκληρη την περιουσία του
αποβιώσαντος εταίρου.

2. Αν ο ανήλικος κληρονόµος δε γίνει δεκτός στην εταιρία, τότε εξέρχεται από την εταιρία και
καταβάλλεται σ΄αυτόν η αξία της εταιρικής µερίδας του θανόντος οµόρρυθµου εταίρου (άρθ.
260, 264, 265 § 1εδ. 2 Ν 4072/2012) . Η ευθύνη του είναι και σ΄αυτή την περίπτωση
περιορισµένη (Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εταιρίας,
2013, σ. 209-214).
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§10. ∆ιαχείριση και εκπροσώπηση ΟΕ
(Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εταιρίας, 2013, σ. 107 134).
Ο νοµοθέτης µε τα άρθ. 254, 257 Ν 4072/2012 αντιµετώπισε τη διαχείριση και την
εκπροσώπηση της οµόρρυθµης εταιρίας σε νέες βάσεις.
Ι. Η εσωτερική διαχείριση ή διαχείριση υπό στενή έννοια
1. Η έννοια της έσω διαχείρισης
Η διαχειριστική εξουσία µε στενή έννοια ή εσωτερική διαχείρηση αναφέρεται στις εξουσίες
του διαχειριστή που του παραχωρήθηκαν από την εταιρική σύµβαση . Αφορά στις εσωτερικές
σχέσεις µεταξύ των εταίρων (δικαιώµατα και υποχρεώσεις) αλλά και µε την εταιρία (άρθ. 254
Ν 4072/2012). Ειδικά, η διαχείριση αφορά στις εσωτερικές, συµβατικές σχέσεις των εταίρων
και εκδηλώνεται ως εσωτερική πρόνοια για τη λειτουργία της εταιρίας καθώς και ως
εσωτερική προϋπόθεση της δεσµευτικότητας των ιδιαίτερων πράξεων της εταιρικής
λειτουργίας έναντι των εταίρων . Η εσωτερική διαχείριση είναι στενότερη σε σχέση µε την
εκπροσώπηση και απορρέει από την ανάγκη προστασίας των προσωπικά ευθυνοµένων
εταίρων που συµµετέχουν στη διαχείριση .

2. Το περιεχόµενο της διαχείρισης
Περιεχόµενο της έσω διαχείρισης είναι η λήψη και εκτέλεση αποφάσεων για κάθε υλική
πράξη (τήρηση εµπορικών βιβλίων, σύνταξη ισολογισµού, η διεύθυνση και η εποπτεία του
προσωπικού, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας) ή νοµική πράξη (δικαιοπραξία, οιονεί
δικαιοπραξία, δικονοµική πράξη, λ.χ., η κατάρτιση κάθε είδους συµβάσεων, η αγορά και η
πώληση εµπορευµάτων στο όνοµα της εταιρίας ή είσπραξη των απαιτήσεων ή εξόφληση
υποχρεώσεων, οι συµβάσεις εργασίας του προσωπικού, η παράσταση στο δικαστήριο προς
διεξαγωγή δικών, η εν γένει δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση της εταιρίας) .
Αντίθετα η εκπροσώπηση περιλαµβάνει την εκτέλεση µόνο νοµικών πράξεων. Σηµειωτέον
ότι µία πράξη µπορεί να είναι πράξη διαχείρισης αν τη θεωρήσουµε από την σκοπιά της
εταιρίας και πράξης εκπροσώπησης αν τη θεωρήσουµε από την σκοπιά των τρίτων .

3. Η οργάνωση και η διάκριση της διαχείρισης
Στην οµόρρυθµη εταιρία κρατεί ο κανόνας της ατοµικής διαχείρισης, υπό τον όρο ότι η
εταιρική σύµβαση δεν ορίζει τους διαχειριστές. ∆ηλαδή αν η εταιρική σύµβαση σιωπά, τότε ο
νόµος ορίζει τους διαχειριστές και εκπροσώπους της εταιρίας (άρθ. 254 §1 Ν 4072/2012).
3.1. Η ατοµική διαχείριση
Σύµφωνα µε τα άρθ. 254 §§ 1- 2 Ν 4072/2012) η διαχείριση στην οµόρρυθµη εταιρία ανήκει
υποχρεωτικά σε όλους τους εταίρους, υπό την έννοια ότι κάθε εταίρος µπορεί να αποφασίζει
και να ενεργεί µόνος του, χωρίς τη σύµπραξη των λοιπών εταίρων, εκτός αν η εταιρική
σύµβαση περιέχει διαφορετική ρύθµιση (λ.χ τη συλλογική διαχείριση ή ειδική µορφή
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διαχείρισης) . Από τη διάταξη προκύπτει ότι στην οµόρρυθµη εταιρία πρόκειται για ατοµική
διαχείριση και όχι συλλογική . Καθώς και ότι κάθε συνδιαχειριστής εταίρος µπορεί να
εναντιώνεται σε κάθε απόφαση και ενέργεια του συνδιαχειριστή εταίρου (άρθ. 254 § 2 εδ. 2
Ν 4072/2012, ΑΚ 750) . Αυτή η διαφορά είναι χαρακτηριστική µε την αστική εταιρία, όπου
ισχύει ο κανόνας της συλλογικής διαχείρισης από το νόµο (ΑΚ 748). Και εξαιρετικά στην
αστική εταιρία µπορεί να προβλέπεται στην εταιρική σύµβαση η ατοµική διαχείριση . Στην
αστική εταιρία χωρίς ν.π απαιτείται κατά κανόνα η συναίνεση όλων των εταίρων, µε
συνέπεια, αν δεν συµφωνεί ένας και προβάλλει εναντίωση, να µην είναι έγκυρη η πράξη
διαχείρισης .

4. Η έκταση της διαχειριστικής εξουσίας
Στο άρθ. 254 § 3 του Ν 4072/2012 ορίζεται ότι: «Η εξουσία διαχείρισης καταλαµβάνει όλες
τις πράξεις συνήθους διοίκησης της εταιρείας. Για τη διενέργεια πράξεων που βρίσκονται
εκτός της συνήθους διοίκησης απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων». Η έκταση και οι
περιορισµοί της διαχειριστικής εξουσίας προσδιορίζονται από τη σχετική διάταξη. Η
διαχειριστική εξουσία στην οµόρρυθµη εταιρία είναι περιορίσιµη από το νόµο και την
εταιρική σύµβαση (λ.χ απαγόρευση σύναψης ορισµένων δικαιοπραξιών). Η ατοµική εξουσία
διαχείρισης καταλαµβάνει και ισχύει µόνο για όλες τις πράξεις της συνήθους διοίκησης της
εταιρίας (άρθ. 254 § 3 εδ. 1 Ν 4072/2012).

5. Το δικαίωµα εναντίωσης στην ατοµική διαχειριστική εξουσία
Κατά το άρθ. 254 § 2 Ν 4072/ 2012 «εφόσον η διαχείριση ασκείται από όλους ή από
περισσότερους εταίρους και δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση, κάθε
διαχειριστής εταίρος µπορεί να ενεργεί µόνος. Αν ένας από τους λοιπούς διαχειριστές
εταίρους εναντιώνεται στην ενέργεια µιας πράξης πριν από την εκτέλεσή της, ο διαχειριστής
οφείλει να µην την τελέσει».
Η έκταση και οι περιορισµοί της διαχειριστικής εξουσίας προσδιορίζονται και από τη σχετική
διάταξη. Ωστόσο, η διάταξη δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα ερµηνείας µε κυρίαρχο
ζήτηµα αν στο δικαίωµα εναντίωσης εφαρµόζεται η διάταξη του ΑΚ 750.
Το δικαίωµα εναντίωσης σηµαίνει το δικαίωµα που έχει κάθε διαχειριστής στην ατοµική
διαχείριση να περιορίσει µόνο τη διαχειριστική εξουσία πριν την επιχείρηση της πράξης και
όχι την εκπροσωπευτική εξουσία των άλλων διαχειριστών. Το δικαίωµα εναντίωσης, ως
διαπλαστικό δικαίωµα, αποτελεί φραγµό της εσωτερικής διαχειριστικής εξουσίας των
συνδιαχειριστών κατά συγκεκριµένης διαχειριστικής πράξης και όχι γενικά . Αποτελεί
έκφραση αντίρρησης (veto) πριν τη διενέργεια της πράξης που απευθύνεται στο
συνδιαχειριστή (άρθ. 254, άρθ. 257 Ν 4072/2012, ΑΚ 750).
Σε περίπτωση συλλογικής διαχείρισης και σε πράξεις συνήθους διαχείρισης το δικαίωµα
εναντίωσης ανήκει µόνο σε εταίρους- διαχειριστές . Μπορεί να ασκηθεί µόνο από τους
υπόλοιπους συνδιαχειριστές, που διαφωνούν µε την τέλεση της πράξης αυτής . Αν η
εσωτερική διαχειριστική εξουσία ασκείται από δύο εταίρους, τότε το δικαίωµα εναντίωσης
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µπορεί να ασκείται από κοινού. Λ.χ αν τη διαχειριστική εξουσία έχουν ο Α και ο Β από
κοινού, ενώ ο Γ αντίθετα µόνος του, τότε ο Α, αν εναντιώνεται σε πράξη του Γ, έχει ανάγκη
τη συγκατάθεση του Β, ενώ ο Γ µπορεί να εναντιώνεται από µόνος του σε διαχειριστική
πράξη των δύο άλλων (Α-Β) .
Το δικαίωµα εναντίωσης είναι ενδοτικού δικαίου µε συνέπεια να µπορεί να αποκλεισθεί ή να
περιορισθεί είτε µε συµφωνία όλων των εταίρων (άρθ. 253 § 1 Ν 4072/2012) είτε µε
πλειοψηφική απόφαση (άρθ.253 § 2) ή να διευρυνθεί µε καταστατική ρήτρα. Σηµειωτέον ότι
για να αφαιρείται η εσωτερική διαχείριση από τον εταίρο που απευθύνεται η εναντίωση,
πρέπει να περιέλθει σ΄αυτόν προτού την τέλεση της πράξης. Αν η άσκηση του δικαιώµατος
εναντίωσης από κάθε συνεταίρο γίνει πριν την επιχείρηση της πράξης έγκαιρα ο διαχειριστής
πρέπει να απέχει από κάθε πράξη (άρθ. 254 § 2 εδ. 2 Ν 4072/2012, ΑΚ 750§ 1). ∆ιαφορετικά
αν παρόλο αυτά τελέσει την πράξη ευθύνεται σε αποζηµίωση της εταιρίας, ειδικά για µη
εκπλήρωση υποχρέωσης κατά τις διατάξεις περί εντολής (ΑΚ 754) . Στην ατοµική και
καταστατική διαχείριση της οµόρρυθµης εταιρίας εφαρµόζονται αναλογικά η ΑΚ 750 (Β.λ.π.
άρθ. 249 § 2 Ν 4072/2012) . Έτσι, αν η δικαιοπραξία διενεργηθεί παρά την εναντίωση θα
πρέπει να γίνεται διάκριση : αν ο τρίτος δε γνώριζε την εναντίωση και διενεργήθηκε η πράξη,
τότε αυτή είναι ισχυρή /έγκυρη / δεσµευτική για την εταιρία έναντι των τρίτων. Αν όµως ο
τρίτος γνώριζε την εναντίωση, δηλ.ήταν κακόπιστος, τότε η πράξη που διενεργήθηκε είναι
άκυρη και δε δεσµεύει τη εταίρια (ΑΚ 750 § 2). Ωστόσο, η διενεργηθείσα πράξη µπορεί να
γίνει ισχυρή µε την εκ των υστέρων έγκριση των εταίρων (Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της
οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εταιρίας, 2013, σ. 107 -122).

ΙΙ. Η εκπροσωπευτική διαχείριση / εξωτερική διαχείριση ή διαχείριση υπό ευρεία έννοια
(Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εταιρίας, 2013, σ.122134).
1.Η νοµοθετική ρύθµιση
Κατά το άρθ. 257 του Ν 4072/2012 «η εξουσία εκπροσώπησης ανήκει σε κάθε εταίρο, εκτός
αν η εταιρική σύµβαση ορίζει διαφορετικά (§1). Σε περίπτωση εκπροσώπησης από
περισσότερους εταίρους, αρκεί η απευθυντέα προς την εταιρεία δήλωση βουλήσεως να
περιέλθει σε έναν από αυτούς (§ 2). Η εκπροσωπευτική εξουσία εκτείνεται σε όλες τις
δικαστικές και εξώδικες πράξεις που εµπίπτουν στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας (§ 3
εδ. 1). Αν τελείται πράξη καθ' υπέρβαση του σκοπού της εταιρίας,/η υπέρβαση αυτή µπορεί
να προταθεί µόνο αν ο τρίτος τη γνώριζε ή όφειλε να τη γνωρίζει (§ 3 εδ. 2).Περιορισµοί της
εκπροσωπευτικής εξουσίας µε την εταιρική σύµβαση ή µε απόφαση των εταίρων δεν
προβάλλονται στους τρίτους (§ 3 εδ. 3)».
Κύριο αντικείµενο της εκπροσώπησης είναι η τέλεση δικαιοπραξιών, (όχι υλικών πράξεων) η
έκδοση, η αποδοχή,η ανάληψη υποχρέωσης από κάθε αξιόγραφο και η δηµιουργία ευθύνης
για αδικήµατα των οργάνων . Η δράση του πληρεξουσίου / εκπροσώπου είναι όχι µόνο
δικαιοπρακτική αλλά και αδικοπρακτική. Έτσι για τις δικαιοπραξίες ή τις αδικοπραξίες του
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διαχειριστή/ εκπροσώπου ευθύνεται η εταιρία (ΑΚ 70, 71). Στο δίκαιο των προσωπικών
εταιριών ισχύει η ιδιότυπη αρχή ότι οι εκπροσωπούµενοι εταίροι ή το νοµικό πρόσωπο
οφείλουν και υποχρεώνονται όχι µόνο από τις επ΄ονόµατί τους πράξεις του εκπροσώπου τους,
αλλά και από απλές πράξεις που έγιναν για λογαριασµό οιουδήποτε, έστω και χωρίς την
εταιρική επωνυµία, εφόσον έγιναν για το συµφέρον και οφελήθηκε απ΄αυτές η εταιρία .

2. Οι εφαρµοστέες διατάξεις
Στην εταιρική εκπροσώπηση της οµόρρυθµης εταιρίας θα ισχύουν πρωτίστως οι διατάξεις
των εµπορικών προσωπικών εταιριών για την εκπροσώπηση (άρθ. 257 Ν 4072/2012 σε συνδ.
µε άρθ.249 § 1, 255, 258 § 1, 269 Ν 4072/2012) και συµπληρωµατικά οι διατάξεις του ΑΚ
(70, 750, 756, 757, 752, 757, 922) και οι διατάξεις του δικαίου της πληρεξουσιότητας (ΑΚ
211, 222- 223) , υπό την προϋπόθεση ότι οι αστικές διατάξεις δεν αντικρούουν στους
ιδιαίτερους / ειδικούς κανόνες του εµπορικού δικαίου .

3.Η λειτουργία της εκπροσώπησης
3.1. Η ατοµική εκπροσώπηση
Στη διάταξη του άρθ. 257 § 1 ορίζεται ως κανόνας η ατοµική εκπροσώπηση, υπό την έννοια
ότι κάθε εταίρος / εκπρόσωπος της εταιρίας µπορεί να αποφασίζει και να ενεργεί µόνος του
χωρίς τη σύµπραξη των λοιπών εταίρων, εκτός αν η εταιρική σύµβαση προβλέπει άλλο είδος
εκπροσώπησης. Με τη παρατήρηση όµως ότι δεν µπορεί να ασκήσει την εκπροσπώπηση της
εταιρίας εταίρος που έχει αποκλεισθεί νοµίµως (άρθ. 263) ή από την εταιρική σύµβαση.Στην
ατοµική εκπροσώπηση ο κάθε συνδιαχειριστής εταίρος δεν έχει δικαίωµα εναντίωσης σε
αντίθεση µε την εσωτερική ατοµική διαχείριση .

3.2. Η συλλογική εκπροσώπηση
Εξαιρετικά στη διάταξη του άρθ. 257 § 1 Ν 4072/2012 ορίζεται ότι η εταιρική σύµβαση
µπορεί να προβλέπει µε ρήτρα οποιοδήποτε είδος / σχήµα εκπροσώπησης, ως λ.χ τη
συλλογική εκπροσώπηση. Ο κανόνας της συλλογικής εκπροσώπησης που ισχύει στον αστικό
κώδικα περί εταιριών εγκαταλείφθηκε µε τις νέες ρυθµίσεις και στην εκπροσώπηση της
οµόρρυθµης εταιρίας. Ως συλλογική εκπροσώπηση νοείται ότι κάθε πράξη πρέπει να
αποφασίζεται και να εκτελείται από όλους µαζί τους διαχειριστές . Αυτό δε σηµαίνει
αναγκαστικά συλλογική δράση προς τα έξω των περισσοτέρων εκπροσώπων, αλλά έχει την
έννοια ότι αρκεί η δράση προς τα έξω ενός ή περισσοτέρων απ΄αυτούς ή τρίτου µε την
έγκριση των λοιπών εκπροσώπων (ΑΚ 236) .

3.3.Η εκπροσώπηση από µη εταίρο
Κατά κανόνα η εξουσία εκπροσώπησης ανήκει σε κάθε εταίρο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στην εταιρική σύµβαση (άρθ. 257 § 1 Ν 4072/2012). Η εταιρική σύµβαση µπορεί να
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αποκλείσει έναν ή περισσότερους εταίρους από την εκπροσώπηση αλλά όχι όλους . Και αυτό,
λόγω της αρχής που κρατεί στις προσωπικές εταιρίες ότι η εκπροσωπευτική εξουσία ασκείται
από όργανα που έχουν την εταιρική ιδιότητα . Η αρχή της αυτοδιαχείρισης/ ατοµικής
εκπροσώπησης είναι για τις προσωπικές εταιρίες σηµαντική και διαφέρει απ΄αυτή των
κεφαλαιουχιακών εταιρίων. Εξάλλου, η εταιρική σύµβαση µπορεί να ορίσει τρίτο µη εταίρο
εκπρόσωπο της εταιρίας, αλλά για να διενεργήσει µόνο συγκεκριµένη πράξη κατόπιν ειδικής
πληρεξουσιότητας, χωρίς αυτό να εκλαµβάνεται ότι η διαχείριση αποσυνδέεται από την
εταιρική ιδιότητα .

ΙΙΙ. ∆ιαφορές της εσωτερικής (Εσ.∆) και της εκπροσωπευτικής διαχείρισης (Εκ.∆)
Από τις νέες ρυθµίσεις του Ν 4072/2012 συνάγεται ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ της
εσωτερικής διαχείρισης (Εσ.∆) και της εκπροσωπευτικής διαχείρισης (Εκ.∆) . Οι σηµαντικές
διαφορές είναι : α) Εσ.∆ και Εκ.∆ ανήκουν ατοµικά σε κάθε εταίρο-διαχειριστή / εκπρόσωπο.
Η (Εκ.∆) είναι απεριόριστη έναντι των τρίτων κατά περιεχόµενο, δηλ. δηµιουργεί ευθύνη των
εταίρων από πράξεις που τελεί ο εκπρόσωπος, εφόσον όµως ο τρίτος δε γνώριζε ή δεν όφειλε
να γνωρίζει την υπέρβαση. Σε αντίθετη περίπτωση κακοπιστίας του τρίτου, η εταιρία δε
δεσµεύεται έναντι των τρίτων και οι διενεργηθείσες πράξεις είναι άκυρες. Ωστόσο, ως προς
τις έσω σχέσεις η (Εκ.∆) είναι µόνο περιορισµένη έναντι των συνεταίρων και της εταιρίας µε
µοναδική ευθύνη αποζηµίωσής της. Αντίθετα, η Εσ.∆ είναι περιορίσιµη και τα όρια της
βρίσκονται στην εναντίωση κάθε άλλου εταίρου – διαχειριστή, β) Η Εκ.∆ ισχύει για όλες τις
πράξεις /δικαιοπραξίες ακόµη και καθ΄υπέρβαση του εταιρκού σκοπού, ενώ η Εσ.∆ δεν ισχύει
για πράξεις εκτός συνήθους διαχείρισης, γ) σε συλλογική εκπροσώπιση (ΣυλλΕκ∆) δεν
µπορεί ο εταίρος να τελέσει την πράξη µόνος του, ενώ σε συλλογική διαχείριση (ΣυλλΕσ∆)
επιτρέπεται ο εταίρος µόνος του να διενεργήσει την πράξη διαχείρισης τουλάχιστον αν
επίκειται κίνδυνος, δ) όλες οι αλλαγές της Εκ.∆ πρέπει να καταχωρούνται στο εµπορικό
µητρώο (συστατική δηµοσιότητα).

§11. Λύση και εκκαθάριση της ΟΕ
(Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εταιρίας, 2013, σ.216221).
Α. Η λύση της οµόρρυθµης εταιρίας
Ι. Γενικά
Η εταιρική ζωή της εταιρίας ακολουθεί τα ακόλουθα στάδια: την ίδρυση και λειτουργία της
εταιρίας, τη λύση της, την εκκαθάρισή της, τη διανοµή της εταιρικής περιουσίας και τέλος
την περάτωσή της. Η λύση της εταιρίας αποτελεί το δεύτερο στάδιο στη ζωή της.Τη λύση
ακολουθεί η εκκαθάριση, ως τρίτο στάδιο το οποίο µάλιστα µπορεί να παραλειφθεί αν έχει
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αποφασισθεί από τους εταίρους ο αποκλεισµός της διαδικασίας εκκαθάρισης κατ΄άρθ. 268 Ν
4072/2012.

ΙΙ. Οι λόγοι λύσης
1. Από το νόµο
Το πέρας της προσωπικής εταιρίας επέρχεται µε τη λύση της εταιρίας κατά τη διάρκεια του
οποίου η εταιρία υφίσταται ως νοµικό πρόσωπο και ολοκληρώνεται µε την εκκαθάρισή της.
Οι νέες ρυθµίσεις του Ν 4072/2012 για τις προσωπικές εµπορικές εταιρίες εισάγουν
αποκλίσεις από τα οριζόµενα στις αστικές εταιρίες. Από το νόµο η λύση της οµόρρυθµης
εταιρίας ακολοθουθεί για τους ακόλουθους λόγους. Αυτή λύνεται : α) µε την πάροδο του
χρόνου διαρκείας της εταιρίας, β) µε απόφαση των εταίρων, γ) µε την κήρυξή της σε
πτώχευση και δ) µε δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει
σπουδαίος λόγος.

2. Από την εταιρική σύµβαση
Στην εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρίας (άρθ.
259 §1-2 Ν 4072/2012). Έτσι, κατά πρώτον, γεγονότα που αφορούν στο πρόσωπο του
εταίρου (λ.χ θάνατος, πτώχευση, υποβολή σε δικαστική συµπαράσταση εταίρου, καταγγελία)
δε λύνουν την οµόρρυθµη εταιρία. Επίσης η εταιρία δε λύνεται µε τη µονοµερή βούληση
κάποιου εταίρου, αλλά η καταγγελία µε τις νέες ρυθµίσεις υποκαθίσταται µε τη λύση της
εταιρίας µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση του εταίρου και µε ύπαρξη σπουδαίου
λόγου (άρθ. 259 περ. δ΄ Ν 4072/2012). Επίσης, ούτε η επίτευξη του εταιρικού σκοπού ή
αδυναµία επίτευξης αυτού δεν αποτελούν λόγους λύσης, αλλά στοιχειοθετούν λόγο εξόδου ή
δικαστικής λύσης της εταιρίας . Καθώς και ο αποκλεισµός του εταίρου δεν προκαλεί λύση της
εταιρίας αλλά συνέχισή της µε τους λοιπούς εταίρους.

Β. Η εκκαθάριση της προσωπικής εταιρίας
Ι. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά
Η εκκαθάριση αποτελεί το τελευταίο στάδιο της λειτουργίας της εταιρίας και η εταιρική της
περιουσία είναι ιδιαίτερα υπέγγυα στους εταιρικούς δανειστές από απαιτήσεις που
γεννήθηκαν πριν την εκκαθάριση ή µετά απ΄αυτή . Με τις νέες ρυθµίσεις το στάδιο της
εκκαθάρισης δεν είναι το τελευταίο στάδιο της λειτουργίας της εταιρίας, αφού παρέχεται από
το νόµο η ευχέρεια στους εταίρους να αποκλείσουν τη διαδικασία αυτή (άρθ. 268 § 1 Ν
4072/2012) µετά από συµφωνία και να εκποιηθεί η περιουσία της σε ένα τρίτο ή να
αναληφθεί η όλη εταιρική περιουσία από ένα εταίρο ή να επιδικασθεί η όλη επιχείρηση (άρθ.
268 § 1 Ν 4072/2012).Έτσι, οι διατάξεις για την εκκαθάριση δεν είναι πλέον αναγκαστικού
δικαίου. Στο στάδιο αυτό το νοµικό πρόσωπο της εταιρίας εξακολουθεί να υπάρχει / η εταιρία
διατηρεί την περιουσιακή αυτοτέλεια της και κατά τη διάρκεια του οποίου η εταιρία µπορεί
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να αναβιώσει / επαναλειτουργήσει. Ο αστικός κώδικας αναγνωρίζει την προσωπικότητα της
εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και µέχρι του πέρατος της (ΑΚ 784, 777). Από
την αρχή αυτή προκύπτει ότι και η υπό εκκαθάριση εταιρία διατηρεί την τυχόν ιδιότητα του
εµπόρου και µπορεί να ενάγει και να ενάγεται, διατηρώντας την κατοικία της και την
επωνυµία της. Φυσικά εκκαθάριση δεν απαιτείται, εφόσον δεν υφίσταται οποιαδήποτε
περιουσία του νοµικού προσώπου.

II. Οι εφαρµοστέες διατάξεις
α. Όπως αναφέρθηκε, στις προσωπικές εµπορικές εταιρίες εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι
διατάξεις του αστικού δικαίου περί εταιριών και µάλιστα πρόκειται για ευθεία και όχι
ανάλογη εφαρµογή . Επίσης, τα κενά του δικαίου των προσωπικών εταιριών συµπληρώνονται
µε τις γενικές διατάξεις του δικαίου περί νοµικών προσώπων .
β. Ζήτηµα γεννιέται αν στις αστικές εταιρίες µε νοµική προσωπικότητα (270 Ν 4072/12)
εφαρµόζονται οι διατάξεις ΑΚ 777 ή οι γενικές διατάξεις του ΑΚ για την εκκαθάριση των
νοµικών προσώπων ή παράλληλα η διάταξη του άρθ. 268Ν 4072/2012. Σ΄ αυτές θα πρέπει να
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθ. 268 µε τη διάταξη 777 επ.ΑΚ και τις γενικές διατάξεις
περί νοµικών προσώπων .

§ 12. Ετερρόρυθµη εταιρία
Ι. Η έννοια και χαρακτηριστικά
Η απλή ετερόρρυθµη εταιρία είναι η εµπορική προσωπική εταιρία µε νοµική προσωπικότητα,
που επιδιώκει εµπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ένας τουλάχιστον από τους
εταίρους ευθύνεται περιορισµένα (ετερόρρυθµος εταίρος, ενώ ένας άλλος τουλάχιστον από
τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα (οµόρρυθµος εταίρος), (άρθ. 271 § 1N 4072/2012). Τα
χαρακτηριστικά της ετερόρρυθµης εταιρίας είναι τα ίδια όπως της οµόρρυθµης εταιρίας,
αφού αποτελεί παραλλαγή αυτής και οι ιδιαιτερότητές της ρυθµίζονται στα άρθ. 271 – 283 Ν
4072/2012. Η βασική διαφορά της ετερόρρυθµης εταιρίας από την οµόρρυθµη εταιρία
εντοπίζεται στην έκταση της ευθύνης των ετερόρρυθµων εταίρων έναντι των εταιρικών
δανειστών, δηλαδή στην ύπαρξη εταίρων µε ή χωρίς περιορισµένη προσωπική ευθύνη και
στον περιορισµό της διαχείρισης των ετερόρρυθµων εταίρων (άρθ. 279 Ν 4072 / 2012).

ΙΙ. Οι εφαρµοστέες διατάξεις
Στην ετερόρρυθµη εταιρεία εφαρµόζονται οι ίδιοι γενικοί κανόνες που ισχύουν στην
οµόρρυθµη εταιρία (άρθ. 249 επ. Ν 4072/2012) µε παράλληλη εφαρµογή των διατάξεων του
αστικού κώδικα για την αστική εταιρία και τα νοµικά πρόσωπα,ως σωµατειακή εταιρία (ΑΚ
61 επ.), εκτός των διατάξεων 758 και 761 ΑΚ (άρθ. 271 § 2, 249 § 2 Ν 4072/2012).
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ΙIΙ.Η εµπορικότητα της εταιρίας

Η απλή ετερόρρυθµη εταιρία είναι έµπορος κατά το ουσιαστικό σύστηµα, έχει εταιρική
περιουσία και είναι φορέας εµπορικής επιχείρησης . Ο οµόρρυθµος εταίρος της ετερόρρυθµης
εταιρίας είναι έµπορος από µόνη τη συµµετοχή του στην ετερόρρυθµη εταιρία και
συµπτωχεύει σε πτώχευση αυτής (άρθ. 7 & 97 του ΠτΚ). Αντίθετα, ο ετερόρρυθµος εταίρος
δε θεωρείται έµπορος και δεν πτωχεύει, εκτός αν ασκεί στην πράξη εµπορία και αποδειχθεί
ότι αυτός στην ουσία διευθύνει την εταιρία, δηλαδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 1
ΕΝ της διενέργειας εµπορικών πράξεων κατά σύνηθες επάγγελµα .

ΙV. Η σύσταση της εταιρίας
1. H απλή σύσταση
Για την απλή σύσταση της ετερόρρυθµης εταιρίας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε αµοιβαία υποχρέωση να επιδιώξουν εµπορικό σκοπό. Τα
νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι µία από τις εταιρίες του εµπορικού δικαίου µε νοµική
προσωπικότητα, γιατί αυτό επιβάλλει η αρχή του κλειστού αριθµού των εταιριών. Οι εταίροι
θα πρέπει να καταβάλλουν κοινές εισφορές, δηλαδή η εισφορά κατ΄αρχήν πρέπει να είναι
χρηµατική χωρίς να απαγορεύεται εισφορά και σε άλλη παροχή (είδος, εργασία κ.λ.π.) . Η δε
δηµοσιότητα της ετερόρρυθµης εταιρίας πραγµατοποιείται µε την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ
ως συστατική δηµοσιότητα και τη δηµοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ (άρθ. 16 §
1 περ. α΄ Ν 3419/2005)

2. Η σύσταση µε την απλοποιηµένη διαδικασία µέσω των υπηρεσιών µιάς στάσης (ΥΜΣ) . Η
σύσταση µε τη διαδικασία της ΥΜΣ είναι η ίδια όπως και στην οµόρρυθµη εταιρία.

3. Η εταιρική επωνυµία

Η επωνυµία της ετερόρρυθµης εταιρίας σχηµατίζεται είτε από το όνοµα ενός ή περισσότερων
οµόρρυθµων εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις, µε
την προσθήκη των λέξεων «ετερόρρυθµη εταιρεία», ολογράφως ή µε τη σύντµηση «Ε.Ε.». Η
επωνυµία πλέον της ετερόρρυθµης εταιρίας είναι µικτή (υποκειµενική και αντικειµενική) . Αν
στην επωνυµία ετερόρρυθµης εταιρίας περιληφθεί το όνοµα ετερόρρυθµου εταίρου, τούτο
έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του, εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε µε την
εταιρία γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθµος εταίρος (άρθ. 272 Ν 4072/2012) .
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§ 13. Η διαχείριση της Ετερόρρυθµης Εταιρίας
Στο νέο δίκαιο των εµπορικών προσωπικών εταιριών ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν έχει ούτε
διαχειριστική ούτε εκπροσωπευτική εξουσία, εκτός αν του χορηγείται αυτή από την εταιρική
σύµβαση (άρθ. 274,278 Ν 4072/2012) .

Α. Η έσω διαχείριση ή διαχείριση υπό στενή έννοια
Η έσω διαχείριση αναφέρεται στις εξουσίες του διαχειριστή, που του παραχωρήθηκαν είτε
από το νόµο είτε από την εταιρική σύµβαση. Αφορά στις εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των
εταίρων αλλά και µε την εταιρία .

1. Η νοµοθετική ρύθµιση
Το άρθ. 274 § 1 του Ν 4072/2012 προβλέπει ότι: «ο ετερόρρυθµος εταίρος δε συµµετέχει στη
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ούτε στη λήψη των αποφάσεων, εκτός αντίθετης
πρόβλεψης στην εταιρική σύµβαση». Από τη διάταξη συνάγεται ότι διαχειριστικά όργανα
κατά κανόνα στην ετερόρρυθµη εταιρία είναι οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι ετερόρρυθµοι
εταίροι δεν έχουν δικαίωµα διαχείρισης και ψήφου. ∆ικαιολογητικός λόγος του κανόνα αυτού
είναι ότι στις προσωπικές εταιρίες, η εξουσία διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων είναι
αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε την εµπορική ιδιότητα, µε συνέπεια να µην µπορεί αυτή να
ανατίθεται σε ετερόρρυθµο εταίρο ή σε τρίτο πρόσωπο που δεν είναι εταίρος . Μάλιστα στο
προγενέστερο δίκαιο υπεστηρίζετο ότι η πλήρης ανάθεση της διαχείρισης στον ετερόρρυθµο
εταίρο µε κοινή συµφωνία καθιστά αντιφατικό τον όλο χαρακτήρα της εταιρίας ή την
ιδιότητα του εταίρου ως ετερόρρυθµου . Αυτό δεν ισχύει σήµερα υπό τη νέα ρύθµιση του
άρθρου 274 § 1 που έχει ενδοτικό χαρακτήρα. Έτσι, είναι δυνατές καταστατικές
διαµορφώσεις που απονέµουν την διαχειριστική εργασία στον ετερόρρυθµο εταίρο, µε
συνέπεια να καθίσταται αυτός ουσιαστικός εταίρος της εταιρίας .

2. Η άσκηση του δικαιώµατος εναντίωσης
Όπως αναφέρθηκε, το δικαίωµα εναντίωσης σηµαίνει το δικαίωµα που έχει κάθε διαχειριστής
στην ατοµική διαχείρηση να αφαιρέσει από το συνδιαχειριστή την εξουσία να επιχειρήσει
συγκεκριµένη πράξη. Η εναντίωση αφορά µόνο στη διαχειριστική εξουσία πριν την
επιχείρηση της πράξης και όχι στην εκπροσωπευτική εξουσία των άλλων διαχειριστών .
Προϋπόθεση για την εγκυρότητα της άσκησης του δικαιώµατος εναντίωσης σε πράξη άλλου
συνδιαχειριστή είναι αυτή να ασκείται σε κάθε περίπτωση πριν την τέλεση της πράξης. Ο
ετερόρρυθµος εταίρος δεν µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα εναντίωσης σε πράξη άλλου
διαχειριστή της εταιρίας, γιατί δεν έχει κατά κανόνα εξουσία διαχείρισης, άρα και εναντίωσης
. Εξαιρετικά, µπορεί ο ετερόρρυθµος εταίρος να ασκήσει το δικαίωµα εναντίωσης µόνο όταν
πρόκειται για πράξη άλλου εταίρου, που υπερβαίνει τα όρια της συνήθους διαχείρισης (άρθ.
274 Ν 4072/2012). Αν ασκηθεί η εναντίωση, ο διαχειριστής οφείλει να απόσχει από τη
διενέργεια της πράξης. Για τη δέσµευση της εταιρίας και την εγκυρότητα της πράξης παρά
την εναντίωση θα πρέπει να γίνεται διάκριση αν ο τρίτος δε γνώριζε την εναντίωση, η πράξη
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που διενεργήθηκε µε τους τρίτους, είναι ισχυρή /έγκυρη /δεσµευτική για την εταιρία.
Αντίθετα, αν ο τρίτος γνώριζε την εναντίωση/ ήταν κακόπιστος, τότε η πράξη που
διενεργήθηκε είναι άκυρη και δε δεσµεύει τη εταίρια (άρθ. 274 Ν 4072/2012, ΑΚ 750 § 2). Η
διάταξη του άρθ. 254 § 3 εδ. 2 Ν 4072/2012 έχει εφαρµογή και στην ετερόρρυθµη εταιρία,
υπό την έννοια ότι αν διενεργηθεί πράξη που βρίσκεται εκτός της συνήθους διαχείρισης αυτή
καθίσταται έγκυρη µε τη συναίνεση όλων των εταίρων.

Β. Η εκπροσωπευτική διαχείριση
Η εκπροσωπευτική διαχείριση έχει σχέση µε την εξουσία του διαχειριστή να δεσµεύει έγκυρα
την εταιρία απέναντι σε τρίτους ή άλλως αναφέρεται στις σχέσεις των ετερόρρυθµων εταίρων
ως διαχειριστών µε τους τρίτους . Κατά το άρθ. 278 Ν 4072/2012 « ο ετερόρρυθµος εταίρος
δεν έχει εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας. Με την εταιρική σύµβαση µπορεί να
ανατίθεται σε ετερόρρυθµο εταίρο η εκπροσώπηση της εταιρείας. Για κάθε πράξη
εκπροσώπησης από µέρους ετερόρρυθµου εταίρου ευθύνεται ο ίδιος ως οµόρρυθµος, εκτός
αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε µαζί του γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθµος εταίρος». Από τη
διάταξη συνάγεται ότι η εκπροσωπευτική εξουσία στην ετερόρρυθµη εταιρία ασκείται
ατοµικά από κάθε οµόρρυθµο εταίρο. Και αυτό µε βάση την αρχή της αυτοδιαχείρισης και
της οργανικής εκπροσώπησης που ισχύουν στις προσωπικές εταιρίες. Ο κανόνας λοιπόν στη
νέα ρύθµιση είναι ότι ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν έχει εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας
και είναι αναγκαστικά αποκλεισµένος απ΄ αυτή (278 Ν 4072/2012). Εξαιρετικά, µε
καταστατική πρόβλεψη µπορεί να χορηγείται στον ετερόρρυθµο εταίρο η εξουσία
εκπροσώπησης της εταιρίας για κάποιες πράξεις ή για το σύνολο των πράξεων
εκπροσώπησης.

§ 14. Η ευθύνη των εταίρων στην ετερόρρυθµη εταιρία
Α. Η συµβατική ευθύνη του ετερόρρυθµου εταίρου
Oι διατάξεις των άρθ. 271 § 1, 279 § 1-3 και 280 Ν 4072/2012 καθορίζουν την ευθύνη των
εταίρων για τις εταιρικές υποχρεώσεις. Για την ευθύνη του ετερόρρυθµου εταίρου πρέπει να
γίνεται διάκριση µεταξύ του ετερόρρυθµου εταίρου που κατέβαλλε την εισφορά του και του
εταίρου που δεν κατέβαλλε αυτή.

Ι. Ο ετερόρρυθµος εταίρος που κατέβαλλε την εισφορά του

Ο ετερόρρυθµος εταίρος, που κατέβαλλε την εισφορά του, δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων
για τα χρέη της ετερόρρυθµης εταιρίας (άρθ. 279 § 1 εδ. 1 Ν 4072/2012), αλλά απλά η
εισφορά του υπόκειται στον επιχειρηµατικό κίνδυνο, δηλαδή αυτή µπορεί να χαθεί σε
περίπτωση που η εταιρία έχει ζηµίες . Κατά συνέπεια ο δανειστής της εταιρίας στην
περίπτωση αυτή δεν µπορεί να στραφεί κατά του ετερόρρυθµου εταίρου και να αναζητήσει τα
οφειλόµενα εταιρικά χρέη, αλλά µπορεί να στραφεί µόνο κατά της εταιρίας.
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ΙΙ. Ο ετερόρρυθµος εταίρος που δεν κατέβαλλε την εισφορά του
Ο ετερόρρυθµος εταίρος, που δεν έχει καταβάλλει την εισφορά του, ευθύνεται προσωπικά
µέχρι του ύψους της οφειλόµενης εισφοράς του, δηλαδή περιορισµένα, πρωτογενώς και σε
ολόκληρο. Ευθύνεται δηλαδή ως πρωτοφειλέτης και δεν µπορεί να προβάλει την ένσταση
διηζήσεως . Η ευθύνη του ετερόρρυθµου εταίρου για τα εταιρικά χρέη είναι άµεση και
υπάρχει σε ολόκληρο µε όλη την περιουσία του (αλληλεγγύως και όχι συµµέτρως), όχι όµως
απεριόριστα αλλά περιορισµένα µέχρι την αξίας της οφειλόµενης εισφοράς του . Και αυτό
υπό την προϋπόθεση ότι δε έχει προβλεφθεί στην εταιρική σύµβαση η ευθύνη του για
ορισµένο µεγαλύτερο ποσό (άρθ. 277 § 2 εδ. 2 Ν 4072/2012) .

ΙΙΙ. Η απεριόριστη ευθύνη του ετερόρρυθµου εταίρου
Αν ο ετερόρρυθµος εταίρος µετά από καταστατική πρόβλεψη αναµιχθεί σε πράξη διαχείρισης
της εταιρίας, τότε θα ευθύνεται απεριόριστα και σε ολόκληρο, όπως οι οµόρρυθµοι εταίροι [
de facto διαχείριση] (άρθ. 278 § 2 εδ. 2 Ν 4072/2012) . Η ευθύνη του δεν περιορίζεται στα
υφιστάµενα χρέη της εταιρίας κατά το χρόνο ανάµειξης του, αλλά εκτείνεται και στα
µελλοντικά χρέη . ∆υνατή όµως είναι η απαλλαγή του ετερόρρυθµου εταίρου από τη
βαρύτερη ευθύνη, αν ο τρίτος γνώριζε την ιδιότητα του συµβληθέντος ως ετερόρρυθµου
εταίρου (άρθ. 278 Ν 4072/2012) . Εξακολουθεί όµως ο ετερόρρυθµος εταίρος να ευθύνεται
και στην τελευταία περίπτωση περιορισµένα µέχρι του ποσού της εισφοράς του (άρθ. 277
παρ. 1 εδ. 2 Ν 4072/2012) ή µέχρι του ποσού που έχει οριστεί στην εταιρική σύµβαση,
δηλαδή για µεγαλύτερο ποσό από την εισφορά του (άρθ. 277 § 2 εδ. 2 Ν 4072/2012). Επίσης,
αν στην επωνυµία ετερόρρυθµης εταιρίας περιληφθεί το όνοµα ετερόρρυθµου εταίρου, τούτο
έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του, εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε µε την
εταιρεία γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθµος εταίρος. Στην περίπτωση αποχώρησης του
ετερόρρυθµου εταίρου από την εταιρία, αν το όνοµα του έχει περιληφθεί στην εταιρική
επωνυµία, απαιτείται η συγκατάθεση αυτού ή των κληρονόµων του για τη διατήρηση της
επωνυµίας (άρθ. 250 § 2 Ν 4072/2012) .

ΙV. Η ευθύνη του ετερόρρυθµου εταίρου σε αδηµοσίευτη ε.ε
Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας της εταιρείας πριν από την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ.,
κάθε ετερόρρυθµος εταίρος ευθύνεται για τα χρέη που δηµιουργήθηκαν κατά το διάστηµα
αυτό ως οµόρρυθµος, δηλαδή καθιερώνεται προσωπική και απεριόριστη ευθύνη και του
ετερόρρυθµου εταίρου για τα χρέη που δηµιουργήθηκαν κατά το διάστηµα αυτό, εκτός αν οι
τρίτοι γνώριζαν ότι συµµετείχε στην εταιρία ως ετερόρρυθµος εταίρος. Το ίδιο ισχύει και αν ο
ετερόρρυθµος εταίρος εισήλθε στην εταιρία µετά την έναρξη λειτουργίας της, αλλά πριν από
την εγγραφή της / καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθ. 280 Ν 4072/2012).
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V. Η ευθύνη νεοεισερχόµενου ετερόρρυθµου εταίρου
Σε περίπτωση εισόδου ετερόρρυθµου εταίρου µε µεταβίβαση της εταιρικής συµµετοχής σε
υπάρχουσα ο.ε ή ε.ε δηµιουργείται ευθύνη για τα προϋπάρχοντα χρέη της εταιρίας, σύµφωνα
µε το νέο άρθ. 279 § 2 Ν 4072/2012= § 173 HGB . Η ευθύνη του ετερόρρυθµου εταίρου
περιορίζεται µέχρι της εισφοράς του. Αντίθετη συµφωνία σχετικά µε την ευθύνη του
ετερόρρυθµου εταίρου δεν ισχύει έναντι των τρίτων (άρθ. 279 § 3 Ν 4072/2012).

VI. H ευθύνη του αποχωρούντος εταίρου

Παρά την αποχώρηση του ετερόρρυθµου εταίρου λόγω αποκλεισµού ή εξόδου του, αυτός
εξακολουθεί να ευθύνεται περιορισµένα για τα παλιά χρέη της εταιρίας µέχρι το χρόνο
αποχώρησης από την εταιρία, µε εφαρµογή για την παραγραφή των εταιρικών χρεών το άρθ.
269 § 3 Ν 4072/2012 . Η απαλλαγή από την ευθύνη του για τα παλιά χρέη του είναι δυνατή
αν υπάρχει συµφωνία απαλλαγής µε την εταιρία .

§ 15. Λύση και εκκαθάριση της ετερόρρυθµης εταιρίας
Α. Η λύση
Οι λόγοι λύσης της οµόρρυθµης εταιρίας αποτελούν και λόγους λύσης της ετερόρρυθµης
εταιρίας µε τις ιδιαιτερότητες της εν λόγω µορφής (άρθ. 281 § 1 εδ. 2 σε συνδ. µε άρθ. 259 Ν
4072/2012). Βέβαια η εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπει και άλλους λόγους λύσης της
εταιρίας (καταγγελία της εταιρίας ή ο θάνατος εταίρου). Επιπλέον, η ετερόρρυθµη εταιρία
λύνεται σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισµού, θανάτου του µοναδικού οµόρρυθµου εταίρου
και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθ. 281 4072/2012. Επίσης σε περίπτωση εξόδου,
αποκλεισµού, θανάτου του µοναδικού ετερόρρυθµου εταίρου παρέχεται η δυνατότητα
συνέχισης της ετερόρρυθµης εταιρίας ως οµόρρυθµης (µετατροπή ε.ε σε ο.ε κατ΄άρθ. 282§ 1
Ν 4072/2012) .

Β. Η εκκαθάριση
Ι. Γενικά
Το στάδιο της εκκαθάρισης έχει σκοπό την ενέργεια πράξεων που είναι αναγκαίες για να
επιτευχθεί η ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας,ώστε να εξοφληθούν τα
χρέη και στη συνέχεια να γίνει απόδοση των εισφορών και διανοµή του τυχόν υπολοίπου
µεταξύ των εταίρων . Από τη λύση της εταιρίας παύει η εξουσία των διαχειριστών και αρχίζει
η εξουσία των εκκαθαριστών (ΑΚ 778) . Κατά το προγενέστερο δίκαιο το στάδιο της
εκκαθαρίσεως ακολουθούσε υποχρεωτικά και αυτοδίκαια η λύση του νοµικού προσώπου της
ετερόρρυθµης εταιρίας . Με τη νέα ρύθµιση το στάδιο της εκκαθάρισης στην ε.ε δεν είναι
υποχρεωτικό, αλλά παρέχεται στους εταίρους η δυνατότητα να αποκλείσουν τη διαδικασία
εκκθάρισης του νόµου και να διαλύσουν την επιχείρηση (άρθ. 268 Ν 4072/2012).
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ΙΙ. Τα καθήκοντα του εκκαθαριστή
Η εκκαθάριση της εταιρίας ανήκει και στον ετερόρρυθµο εταίρο, εκτός και αν συµφωνήθηκε
διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση (άρθ. 281 § 2 Ν 4072/2012, ΑΚ 778) .

§ 16. Αφανής εταιρία
1.Έννοια και χαρακτηριστικά
Το άρθ. 285 του Ν 4072/2012 ορίζει την έννοια της αφανούς εταιρίας ως τη σύµβαση βάση
της οποίας ο ένας από τους εταίρους (εµφανής εταίρος) παραχωρεί σε άλλον ή άλλους
εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωµα συµµετοχής στα αποτελέσµατα µιας ή περισσότερων
εµπορικών πράξεων ή εµπορικής επιχείρησης, που διενεργεί στο όνοµά του, αλλά προς το
κοινό συµφέρον των εταίρων. Η αφανής εταιρία δεν έχει νοµική προσωπικότητα και δεν
καταχωρίζεται στο ΓΕ.Μ.Η. Στην αφανή εταιρεία εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αστικού
Κώδικα για την εταιρία, εκτός από εκείνες που δε συµβιβάζονται µε τη φύση της αφανούς
εταιρίας.

2.Εισφορά αφανούς εταίρου
Ο αφανής εταίρος καταβάλλει την εισφορά του στον εµφανή εταίρο. Το αντικείµενο της
εισφοράς µεταβιβάζεται στον εµφανή εταίρο, εν όλω ή εν µέρει, ή παραχωρείται κατά χρήση
(286 Ν 4072/2012).

3.Σχέσεις µε τρίτους
Οι τρίτοι αποκτούν δικαιώµατα και αναλαµβάνουν υποχρεώσεις µόνον έναντι του εµφανούς
εταίρου(287 Ν 4072/2012).
4.∆ιαχείριση της αφανούς εταιρείας
Τη διαχείριση της αφανούς εταιρείας ασκεί ο εµφανής εταίρος. Τα αποκτώµενα από τη
διαχείριση της εταιρείας ανήκουν στον εµφανή εταίρο(288 Ν 4072/2012).

5. Κέρδη και ζηµίες
Ο αφανής εταίρος συµµετέχει στα κέρδη της εταιρείας κατά το ποσοστό ή το ποσό που έχει
συµφωνηθεί στην εταιρική σύµβαση, άλλως εφαρµόζεται το άρθρο 763 του Αστικού Κώδικα.
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, ο αφανής εταίρος µετέχει στις ζηµίες που προκύπτουν κατά το
ίδιο ποσοστό µε τα κέρδη. Μπορεί να συµφωνηθεί ότι η συµµετοχή του στις ζηµίες δεν
υπερβαίνει την αξία της εισφοράς του. Στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους ή στο χρόνο που
έχουν συµφωνήσει τα µέρη, καθώς και σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ο εµφανής εταίρος
έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει και να καταβάλει τα αναλογούντα κέρδη στον αφανή εταίρο.
∆εν αποκλείεται να συµφωνηθεί η καταβολή κερδών στον αφανή εταίρο και κατά τη διάρκεια
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του ηµερολογιακού έτους, ιδίως κατά την ολοκλήρωση κάποιας πράξης ή επιχειρηµατικής
δράσης. Ο αφανής εταίρος δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα κέρδη που έλαβε σε
προγενέστερες χρήσεις λόγω ζηµιών µεταγενέστερων χρήσεων(289 Ν 4072/2012).

6. ∆ικαιώµατα του αφανούς εταίρου για έλεγχο
Με την εταιρική σύµβαση ορίζονται τα δικαιώµατα ελέγχου του αφανούς εταίρου σε σχέση
µε τις πράξεις ή την επιχείρηση, που αποτελούν αντικείµενο της αφανούς εταιρείας. Το
δικαίωµα που αναφέρεται στο άρθρο 755 του Αστικού Κώδικα αφορά µόνο τα βιβλία και
έγγραφα του εµφανούς εταίρου που έχουν σχέση µε τις παραπάνω πράξεις ή την
επιχείρηση(290 Ν 4072/2012).

7. Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας
Η αφανής εταιρεία λύνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα. Τη
λύση ακολουθεί η εκκαθάριση. Η εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας διενεργείται από τον
εµφανή εταίρο. Συνίσταται στην απόδοση στον αφανή εταίρο της αξίας της συµµετοχής του,
µειωµένης κατά τις ζηµίες που του αναλογούν. Η κατά χρήση εισφορά του αφανούς εταίρου
επιστρέφεται αυτούσια. Ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση στο τέλος κάθε ηµερολογιακού
εξαµήνου να παρέχει πληροφορίες στον αφανή εταίρο για την εξέλιξη των εργασιών της
εκκαθάρισης, µε έκθεση των αιτίων που παρεµπόδισαν την περάτωση της(291 Ν 4072/2012).

8. Πτώχευση του εµφανούς εταίρου
Σε περίπτωση πτώχευσης του εµφανούς εταίρου, ο αφανής εταίρος µπορεί να αναγγελθεί ως
πτωχευτικός πιστωτής για την καταβληθείσα εισφορά του και το υπόλοιπο των κερδών, που
προκύπτουν από τη διαχείριση της αφανούς εταιρείας. Αν ο αφανής εταίρος δεν κατέβαλε την
εισφορά του, οφείλει να την καταβάλει στην πτωχευτική περιουσία, στο µέτρο που απαιτείται
για την κάλυψη της ζηµίας που του αναλογεί. Καταβολή της εισφοράς που συνίσταται σε
εργασία ή σε χρήση πράγµατος δεν απαιτείται (292 Ν 4072/2012).

Β. Κεφαλαιουχικές εταιρίες
§ 1. Ανώνυµη εταιρία
•
Νοµική προσωπικότητα / ∆ηµοσιότητα της ΑΕ (Προϊσχύσαν δίκαιο:
Παναγιωτάρα Ζ., Βασικές αρχές δικαίου και διοίκησης – Στοιχεία εµπορικού δικαίου, Κεφ. 2
ενότητα 2.3, σελ.55)
Ισχύον δίκαιο: Στην α.ε η δηµοσιότητα επιτυγχάνεται µε καταχώριση κατά βάση του
εγκεκριµένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ και στο Μ.Α.Ε (άρθ.7 β ΚΝ 2190 / 20) που τηρείται
στις νοµαρχίες ή στην περιφέρεια της έδρας των α.ε και για ορισµένες α.ε στο υπουργείο
ανάπτυξης. Συγχρόνως δε µε δηµοσίευση περίληψης του καταστατικού και της εγκριτικής
απόφασης στο ΦΕΚ τεύχος α.ε και ε.π.ε. και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ . Μόνο από την
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ολοκλήρωση αυτών των πράξεων αποκτά νοµική προσωπικότητα η α.ε (άρθ. 13 § 15
3853/2010,άρθ. 7 β §10 ΚΝ 2190 /20) [ Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της οµόρρυθµης και
ετερόρρυθµης εταιρίας. Νοµοθετικά και ερµηνευτικά προβλήµατα της αναθεώρησης µε το Ν
4072/12, έκδ.Νοµική Βιβλιοθήκη 2013, σ. 44].
•
Μετοχικό κεφάλαιο ΑΕ (Προϊσχύσαν δίκαιο: Παναγιωτάρα Ζ., Βασικές αρχές
δικαίου και διοίκησης – Στοιχεία εµπορικού δικαίου, Κεφ. 2 ενότητα 2.3, σελ. 57)

Ισχύον δίκαιο: Το ελάχιστο όριο κεφαλαίου σήµερα στις α.ε διαµορφώνεται στις είκοσι
τέσσερις χιλιάδες ευρώ, 24.000 € (άρθ. 6 παρ. 3 της πράξης νοµοθετκού περιεχοµένου – ΦΕΚ
240/ 21-12 –2012 τεύχ. Α΄) . Το δε άρθ. 9 Ν 4156/13, αντικαθιστά την παρ. 1 του Ν 3190/55:
« το κεφάλaιο της ε.π.ε καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισµό. Κάθε διάταξη περί
καταβεβληµένου κεφαλαίου της εταιρίας καταργείται». [ Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της
οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εταιρίας, 2013 σελ. 258 σηµ 25].

•
Μερική καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου (Προϊσχύσαν δίκαιο: Παναγιωτάρα
Ζ., Βασικές αρχές δικαίου και διοίκησης – Στοιχεία εµπορικού δικαίου, Κεφ. 2 ενότητα 2.3,
σελ. 57)
Ισχύον δίκαιο: Μερική καταβολή είναι η καταβολή µέρους της αξίας του Μ.Κ. µε
ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή του υπολοίπου. Η µερική καταβολή
επιτρέπεται όταν υπάρχει καταστατική πρόβλεψη. Αφορά α.ε. της οποίας οι µετοχές δεν
διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο. Οι εισφορές είναι αποκλειστικά χρηµατικές και όχι
σε είδος .Για το µη καταβεβληµένο-οφειλόµενο µ.κ. υπάρχει πλήρης κάλυψη. Η καταβολή
του οφειλόµενου µ.κ. δεν ξεπερνά τα πέντε έτη.Το άµεσα καταβεβληµένο µ.κ. δεν µπορεί να
είναι µικρότερο από το ελάχιστο όριο µ.κ. που ορίζει ο νόµος (24.000 €). Το άµεσα
καταβεβληµένο κεφάλαιο πρέπει να είναι τουλάχιστον το1/4 του συνολικού κεφαλαίου της
α.ε. Το άµεσα καταβεβληµένο ποσό ανά µετοχή δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/4 της
ονοµαστικής αξίας της µετοχή και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερο από την
ελάχιστη ονοµαστική αξία που µπορεί να έχει η µετοχή (0,30 ευρώ). Οι µετοχές που
εκδίδονται είναι ονοµαστικές.
•
Αύξηση κεφαλαίου (Προϊσχύσαν δίκαιο: Παναγιωτάρα Ζ., Βασικές αρχές δικαίου
και διοίκησης – Στοιχεία εµπορικού δικαίου, Κεφ. 2 ενότητα 2.3 / 2.3.3, σελ. 57)

Ισχύον δίκαιο: Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µπορεί να είναι: 1.Ονοµαστική, δηλαδή
να αυξάνεται µόνο ως µέγεθος το Μ.Κ. ενώ η αξία της εταιρικής περιουσίας να παραµένει
αµετάβλητη 2. πραγµατική, όταν αυξάνονται τόσο το µετοχικό κεφάλαιο όσο και η εταιρική
περιουσία . Η ονοµαστική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ. µε
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συνήθη απαρτία και πλειοψηφία και δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού. Με την
αύξηση αυτή δεν µεγαλώνει η περιουσία της εταιρίας, αλλά προσαρµόζεται λογιστικά
(αυξανόµενο) το Μ.Κ. στην αξία της εταιρικής περιουσίας που έχει αυξηθεί λόγω της
ύπαρξης αφανών ή εµφανών αποθεµατικών. Οι µέτοχοι δεν καταβάλουν αντάλλαγµα για τις
νέες µετοχές που εκδίδονται, ή για την αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών τους,
τρόπους µε τους οποίους υλοποιείται η αύξηση του Μ.Κ. Η πραγµατική αύξηση µπορεί να
αποφασιστεί:
- Από την καταστατική Γ.Σ. Η αύξηση αυτή αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και
πρέπει να ακολουθηθεί η νόµιµη διαδικασία τροποποίησης του.- Από τη Γ.Σ. µε συνήθη
απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 13 §2 και 4) όταν υπάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη,
µέσα στην πρώτη πενταετία από την ίδρυση της εταιρίας και µε τον περιορισµό ότι το νέο
Μ.Κ. δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το πενταπλάσιο του αρχικού.- Από το ∆.Σ. (άρθρο
13§1 και 4 ΚΝ 2190/20) το οποίο αποφασίζει µε αυξηµένη πλειοψηφία (2/3 του συνόλου των
συµβούλων), όταν υπάρχει καταστατική εξουσιοδότηση και µέσα σε πέντε χρόνια από αυτήν,
µε τον περιορισµό οτι το ποσό της αύξησης όεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος του Μ.Κ. κατά
το χρόνο που είχε δοθεί η εξουσιοδότηση. Οι αυξήσεις του Μ.Κ. από τη Γ.Σ. µε συνήθεις
απαρτίες και πλειοψηφίες και από το ∆.Σ. δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού,
υποβάλλονται όµως στις διατυπώσεις δηµοσιότητας και µπορούν να γίνουν εφάπαξ ή
σταδιακά. Τα δικαιώµατα του ∆.Σ. και της (συνήθους) Γ.Σ. µπορούν να ασκηθούν και
παράλληλα, ενώ δεν µπορούν να ασκηθούν παρά την ύπαρξη καταστατικής πρόβλεψης ή
εξουσιοδότησης όταν τα αποθεµατικά της εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβληµένου
Μ.Κ. Η πραγµατική αύξηση κεφαλαίου µπορεί να πραγµατοποιηθεί: Με καταβολή εισφορών,
σε χρήµα ή σε είδος, µε τιµή στο άρτιο ή πάνω από αυτό, µε άµεση ή µερική καταβολή.-Με
κεφαλαιοποίηση κερδών, δηλαδή όταν µέρος των κερδών δεν διανέµεται, αλλά
κεφαλαιοποιείται και αντί αυτού οι µέτοχοι (χωρίς την καταβολή ανταλλάγµατος) λαµβάνουν
τις νέες µετοχές, ανάλογα µε το ποσοστό του Μ.Κ. που κατείχαν.- Με µετατροπή οµολογιών,
όταν δηλαδή ασκηθεί από τους οµολογιούχους δανειστές το δικαίωµα µετατροπής των
οµολογιών τους, που τους παρείχαν δικαίωµα µετατροπής της σε µετοχές. Με τον τρόπο αυτό
οι κάτοχοι των µετατρέψιµων οµολογιών από απλοί δανειστές γίνονται µέτοχοι της εταιρίας,
καταβάλλοντας ως αντάλλαγµα τα δικαιώµατα που τους παρείχε η οµολογία τους (επιστροφή
του δανεισθέντος κεφαλαίου, τόκων κ.λ.π.).Όταν γίνεται πραγµατική αύξηση Μ.Κ. µε
καταβολή χρηµατικών εισφορών (όχι όµως και εισφορών σε είδος ή µε έκδοση µετατρέψιµων
οµολογιών) παρέχεται στους µετόχους δικαίωµα προτίµησης (άρθρο 13§7 ΚΝ 2190/20) στην
απόκτηση των νέων µετοχών, που εκδίδονται µε την αύξηση του Μ.Κ., ανάλογα µε τον
αριθµό των µετοχών που κατείχαν µέχρι τότε.
•
∆ιοικητικό συµβούλιο (Προϊσχύσαν δίκαιο: Παναγιωτάρα Ζ., Βασικές αρχές
δικαίου και διοίκησης – Στοιχεία εµπορικού δικαίου, (Παναγιωτάρα Ζ., Βασικές αρχές
δικαίου και διοίκησης – Στοιχεία εµπορικού δικαίου, Κεφ. 2 ενότητα 2.3, σελ. 59)
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Ισχύον δίκαιο: Στο άρθρο τρίτο και στις παραγράφους 7 και 8 του ν.4156/2013 προστίθενται
αντίστοιχα η παράγραφος 3γ στο άρθρο 22 Α' του ν.2190/1920 που αφορά την περίπτωση
σύγκρουσης συµφέροντος µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στο τέλος της παραγράφου 2
του άρθρου 23 Α' του ν.2190/1920 προστίθεται εδάφιο σχετικά µε τις απαγορεύσεις σε
εταιρεία µε κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά.
•
To κύρος των αποφάσεων της Γ.Σ (Προϊσχύσαν δίκαιο: Παναγιωτάρα Ζ., Βασικές
αρχές δικαίου και διοίκησης – Στοιχεία εµπορικού δικαίου, Κεφ. 2 ενότητα 2.3.3 – Όργανα
της ΑΕ, σελ. 57)

Ισχύον δίκαιο: Οι αποφάσεις των Γ.Σ. µπορεί να πάσχουν από ελάττωµα και να είναι: Α.
Ανυπόστατες. Ανυπόστατες είναι οι αποφάσεις της Γ.Σ. που ελήφθησαν µε τις ψήφους
προσώπων που (άρθρο 35 γ ΚΝ 2190/20 : ∆ηλαδή δεν είχαν τη µετοχική ιδιότητα ή είχαν
λάβει το δικαίωµα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν µετοχική ιδιότητα. Β. Αυτοδίκαια
άκυρες. Είναι οι αποφάσεις της Γ.Σ. που (άρθρο 35 β§1):Το περιεχόµενο τους έρχεται σε
αντίθεση µε το νόµο ή το καταστατικό της εταιρίας (π.χ. απόφαση που µειώνει το Μ.Κ.κάτω
από το όριο των 24.000 €, απόφαση που διανέµει κέρδη στους µετόχους ενώ η εταιρική
χρήση παρουσίαζε ζηµιές) ελήφθησαν ενώ δεν υπήρξε σύγκληση της Γ.Σ. ∆ιευκρινίζεται ότι
για να συντρέξει αυτός ο λόγος ακυρότητας θα πρέπει να µην έχει συγκληθεί καθόλου η Γ.Σ.
δηλαδή να µην έχουν προσκληθεί οι µέτοχοι για Γ.Σ. Γ. Ακυρώσιµες είναι οι αποφάσεις της
Γ.Σ., όταν (άρθ. 35 α§1και 2 ΚΝ 2190/20): 1. Λήφθηκαν από Γ.Σ. που δεν είχε νόµιµη
σύγκληση (π.χ. έγινε σε άλλο τόπο ή σε άλλο χρόνο από αυτόν που προέβλεπε η πρόσκληση)
ή συγκρότηση (δηλαδή εµποδίστηκαν να µετάσχουν σε αυτήν µέτοχοι ή µετείχαν σε αυτή
πρόσωπα που δεν ήταν µέτοχοι). 2. Λήφθηκαν µε τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε το νόµο ή
το καταστατικό (π.χ. δεν υπήρχαν οι απαραίτητες απαρτίες και πλειοψηφίες). 3. Λήφθηκαν
χωρίς να έχουν παρασχεθεί οφειλόµενες πληροφορίες που είχαν ζητηθεί από µετόχους. 4.
Λήφθηκαν κατά κατάχρηση εξουσίας της πλειοψηφίας σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου
281 Α.Κ.

§ 2. Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης ΕΠΕ
•
Η δηµοσιότητα / νοµική προσωπικότητα (Προϊσχύσαν δίκαιο: Παναγιωτάρα Ζ.,
Βασικές αρχές δικαίου και διοίκησης – Στοιχεία εµπορικού δικαίου, (Παναγιωτάρα Ζ.,
Βασικές αρχές δικαίου και διοίκησης – Στοιχεία εµπορικού δικαίου, Κεφ. 2 ενότητα 2.4 –
Σύσταση ΕΠΕ, σελ. 62)

Ισχύον δίκαιο: Η δηµοσιότητα στην ε.π.ε πραγµατοποιείται µε καταχώριση του
καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ µε έλεγχο της νοµιµότητας από τις υπηρεσίες αυτού και µε
διαβίβαση των στοιχείων και εγγράφων στο µητρώο ε.π.ε, που τηρείται στα πρωτοδικεία
(άρθ. 13 § 15 Ν 3853/10, Κ1 – 1471/ 19. 5. 11 της ΓΓΕ και άρθ. 8 §1 και 4 N 3190/55). Με
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σύγχρονη δηµοσίευση εντός µηνός αντιγράφου της εταιρικής σύµβασης στο φ.ε.κ α.ε και
ε.π.ε (άρθρο 9§1 Ν 3190/55) . Η εταιρία αποκτά νοµική προσωπικότητα µόλις ολοκληρωθούν
οι διατυπώσεις δηµοσιότητας µε τη συστατική δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ (άρθ. 13§ 15
3853/2010). [ Παναγιώτου Π., Το νέο δίκαιο της οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εταιρίας.
Νοµοθετικά και ερµηνευτικά προβλήµατα της αναθεώρησης µε το Ν 4072/12, έκδ.Νοµική
Βιβλιοθήκη 2013, σ. 44]
•
Κεφάλαιο ΕΠΕ (Προϊσχύσαν δίκαιο: Παναγιωτάρα Ζ., Βασικές αρχές δικαίου και
διοίκησης – Στοιχεία εµπορικού δικαίου, (Παναγιωτάρα Ζ., Βασικές αρχές δικαίου και
διοίκησης – Στοιχεία εµπορικού δικαίου, Κεφ. 2 ενότητα 2.4, σελ. 62)

Ισχύον δίκαιο: Το άρθ. 9 Ν 4156/13 αντικαθιστά την παρ. 1 του Ν 3190/55: « το κεφάλιο της
ε.π.ε καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισµό. Κάθε διάταξη περί καταβεβληµένου
κεφαλαίου της εταιρίας καταργείται» .
•
Μερίδα συµµετοχής – εταιρικά µερίδια(Προϊσχύσαν δίκαιο: Παναγιωτάρα Ζ.,
Βασικές αρχές δικαίου και διοίκησης – Στοιχεία εµπορικού δικαίου, (Παναγιωτάρα Ζ.,
Βασικές αρχές δικαίου και διοίκησης – Στοιχεία εµπορικού δικαίου, Κεφ. 2 ενότητα 2.4, σελ.
62)

Ισχύον δίκαιο: Το άρθρο 10 Ν 4156/13 που αντικαθιστά την παρ. 2 του άρθ. 4 του Ν 3190/55
: « κάθε εταίρος µετέχει στην εταιρία µε µία µερίδα συµµετοχής και µε περισσότερα εταιρικά
µερίδια, τα οποία αποτελούν τη µερίδα συµµετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια
του ελάχιστου ποσού της µερίδας συµµετοχής σύµφωνα µε το καταστατικό». [ Παναγιώτου
Π., Το νέο δίκαιο της οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εταιρίας. Νοµοθετικά και ερµηνευτικά
προβλήµατα της αναθεώρησης µε το Ν 4072/12, έκδ.Νοµική Βιβλιοθήκη 2013, σ. 33 σηµ. 5].
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Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)
Χαρ. Ε. Αποστολόπουλος

Η ΙΚΕ έχει νοµική προσωπικότητα και είναι εµπορική
Με το δεύτερο µέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική µορφή, η
ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία έχει νοµική προσωπικότητα και είναι
εµπορική, ακόµη και αν ο σκοπός της δεν είναι εµπορική επιχείρηση. Στην ΙΚΕ απαγορεύεται
η άσκηση επιχειρήσεως για την οποία έχει ορισθεί από τον νόµο αποκλειστικά άλλη εταιρική
µορφή (άρθρο 1 § 1 Ν. 4072/2012), όπως οι τραπεζικές, ασφαλιστικές, αθλητικές, αµοιβαίων
κεφαλαίων κ.ά.

Περιορισµένη η ευθύνη των εταίρων της ΙΚΕ
Oι εταίροι της ΙΚΕ δεν ευθύνονται για τα χρέη της, µε την επιφύλαξη του άρθρου 79, που
προβλέπει εγγυητικές εισφορές, µέσω των οποίων ο εταίρος αναλαµβάνει ευθύνη για τα χρέη
της εταιρείας µέχρις ενός ορισµένου ποσού, το οποίο αναφέρεται στο καταστατικό.
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Η ΙΚΕ µπορεί να συσταθεί και από ένα µόνο πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό), δηλ. να είναι εξ
αρχής µονοπρόσωπη ή να καταστεί µεταγενέστερα µονοπρόσωπη.

Κατώτατο όριο κεφαλαίου ενός (1) ευρώ
Η ΙΚΕ έχει πάντοτε κεφάλαιο, µε κατώτατο όριο εταιρικού κεφαλαίου ενός (1) ευρώ, που
αντιστοιχεί σε ένα εταιρικό µερίδιο.
Σύσταση ΙΚΕ
Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα. Η σύσταση της ΙΚΕ µπορεί να γίνει και µε ιδιωτικό έγγραφο (συµφωνητικό).
Υποχρεωτικά µε συµβολαιογραφικό έγγραφο γίνεται µόνον αν τούτο επιβάλλεται από ειδική
διάταξη νόµου, όπως π.χ. αν εισφέρεται εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου. Για τη
διαδικασία σύστασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5α του Ν. 3853/2010 (που
προστέθηκε µε το άρθρο 117 § 3 του Ν. 4072/2012), δηλ. η σύσταση γίνεται µέσω της
αρµόδιας υπηρεσίας του ΓΕΜΗ. Με την εγγραφή της ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ, αυτή αποκτά νοµική
προσωπικότητα. Το συστατικό έγγραφο της ΙΚΕ πρέπει να περιέχει το καταστατικό αυτής. Η
ΙΚΕ υποχρεούται να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα µέσα σε έναν µήνα.
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Επωνυµία της ΙΚΕ
Η επωνυµία αυτής σχηµατίζεται είτε από το όνοµα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το
αντικείµενο της επιχείρησης που ασκεί. «Φανταστική» επωνυµία είναι, επίσης, επιτρεπτή.
Στην επωνυµία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις ολογράφως «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία» ή σε συντοµία «ΙΚΕ». Αν η εταιρεία είναι µονοπρόσωπη, στην επωνυµία
προστίθεται και η λέξη «Μονοπρόσωπη». Στην αγγλική γλώσσα προστίθενται οι λέξεις
«Private Company» ή η ένδειξη «PC» και στη µονοπρόσωπη οι λέξεις «Single Member
Private Company» (βλ. άρθρο 44 Ν. 4072/2012).
Εδρα και ∆ιάρκεια της ΙΚΕ
Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει την έδρα της στον δήµο που αναφέρεται στο
καταστατικό της, αλλά δεν υποχρεούται να έχει την πραγµατική της έδρα στην Ελλάδα (βλ.
άρθρο 45 Ν. 4072/2012). Τούτο σηµαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να συµπίπτει η
καταστατική έδρα µε την πραγµατική έδρα της ΙΚΕ. Η διάρκεια της ΙΚΕ είναι ορισµένου
χρόνου και εάν δεν ορίζεται στο καταστατικό, θεωρείται δωδεκαετής (12 ετών) από τη
σύστασή της (άρθρο 46 Ν. 4072/2012).
Σκοπός της ΙΚΕ
Μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να περιλαµβάνει το καταστατικό της ΙΚΕ είναι και ο
σκοπός αυτής (άρθρο 50 Ν. 4072/2012). Ως έχουσα την εµπορική ιδιότητα, η ΙΚΕ µπορεί να
ασκεί κάθε είδους επιχειρηµατική δράση, εκτός εκείνων των δραστηριοτήτων για την άσκηση
των οποίων έχει ορισθεί από τον νόµο αποκλειστικά άλλη εταιρική µορφή (άρθρο 43 § 1 Ν.
4072/2012). Η ΙΚΕ µπορεί να έχει ως αντικείµενο και σκοπό µη εµπορικό, αλλά εάν ο σκοπός
της είναι παράνοµος ή αντίκειται στη δηµόσια τάξη κηρύσσεται άκυρη µε απόφαση του
δικαστηρίου.
∆ιαδικασία σύστασης µέσω της υπηρεσίας µίας στάσης
Η διαδικασία σύστασης της ΙΚΕ περιγράφεται λεπτοµερώς στο άρθρο 50Α του Ν. 3853/2010,
που προστέθηκε µε το άρθρο 117 § 2 του Ν. 4072/2012. Εάν η σύσταση της ΙΚΕ γίνεται µε
ιδιωτικό έγγραφο, η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία µίας στάσης του
ΓΕΜΗ. Εάν η σύσταση έγινε - κατ’ επιταγήν τού νόµου ή κατ’ επιθυµίαν των εταίρων - µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο, ο συµβολαιογράφος ενεργεί ως υπηρεσία µίας στάσης.
Η δηµοσιότητα της ΙΚΕ γίνεται µε εγγραφή στο ΓΕΜΗ
Με την καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, αυτή αποκτά νοµική προσωπικότητα (βλ.
άρθρα 52 Ν. 4072/2012 και 15 § 1 Ν. 3419/2005).
∆ιαχείριση και εκπροσώπηση της ΙΚΕ - ∆ιαχειριστές
Στη διαχείριση και εκπροσώπηση της ΙΚΕ αναφέρονται τα άρθρα 55-67 του Ν. 4072/2012 µε
πολλές λεπτοµέρειες, ιδίως όσον αφορά στα πρόσωπα που µπορούν να διορισθούν
διαχειριστές, τον τρόπο διορισµού, ανάκλησης και αντικατάστασης αυτών, την εξουσία, την
αµοιβή και την υποχρέωση πίστεως που οφείλουν, την ευθύνη τους έναντι της εταιρείας και
28

την απαλλαγή τους από την ευθύνη αυτή.
Κεφάλαιο της ΙΚΕ - Εταιρικά µερίδια - Εισφορές εταίρων
1. Η ΙΚΕ έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1) ευρώ (άρθρο 43). Σε περίπτωση πολύ µικρού
κεφαλαίου σε µετρητά (και σε είδος), τα άλλα δύο είδη προσφορών εταίρων
(εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές) µπορούν να βοηθήσουν την πιστοληπτική ικανότητα και τη
λειτουργία, γενικότερα, της εταιρείας.
2. Oι εισφορές των εταίρων της ΙΚΕ µπορεί να είναι τριών ειδών:
α) Κεφαλαιακές εισφορές σε µετρητά ή σε είδος, που σχηµατίζουν το εταιρικό κεφάλαιο
(άρθρο 77).
β) Εξωκεφαλαιακές εισφορές, οι οποίες συνίστανται σε παροχές που δεν µπορούν να
αποτελέσουν αντικείµενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από
ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Η αξία των εισφορών
αυτών καθορίζεται στο καταστατικό (άρθρο 78).
γ) Εγγυητικές εισφορές, οι οποίες συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για
χρέη της εταιρείας µέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό (άρθρο 79).
3. Εταιρικά µερίδια. Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τον συνολικό
αριθµό εταιρικών µεριδίων, που συνιστούν το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, καθώς και το είδος
εισφοράς που τα µερίδια αυτά εκπροσωπούν και ακόµη τον αριθµό µεριδίων κάθε εταίρου.
Κάθε εταιρικό µερίδιο έχει ονοµαστική αξία τουλάχιστον ένα (1) ευρώ και αυτό ισχύει για
όλα τα είδη των εισφορών. Τα εταιρικά µερίδια δεν µπορούν να παρασταθούν µε µετοχές,
αλλά η εταιρεία µπορεί να χορηγεί έγγραφο σε κάθε εταίρο για τα µερίδια που κατέχει, το
οποίο δεν έχει χαρακτήρα αξιογράφου (άρθρο 75 § 1).
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) Το εταιρικό κεφάλαιο είναι µέρος του συνόλου των εισφορών των εταίρων.
β) Για τη σύσταση µίας ΙΚΕ δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη και των τριών ειδών εισφορών
(κεφαλαιακές - εξωκεφαλαιακές - εγγυητικές). Είναι απαραίτητη, όµως, σε κάθε περίπτωση η
ύπαρξη κεφαλαιακών εισφορών, που αποτελούν το κεφάλαιο της εταιρείας. Τα άλλα δύο είδη
εισφορών (αµφότερα ή ένα από αυτά) µπορεί να συνυπάρχουν µε το κεφάλαιο. ∆εν
επιτρέπεται η σύσταση ΙΚΕ χωρίς κεφάλαιο (κεφαλαιακές εισφορές), δηλ. µόνο µε
εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές (άρθρο 77 § 5).

Τα εταιρικά µερίδια και η µεταβίβασή τους
Ολα τα είδη εισφορών (κεφαλαιακών - εξωκεφαλαιακών - εγγυητικών) διαιρούνται σε
εταιρικά µερίδια της αυτής ονοµαστικής αξίας. Οµως, σε κάθε εταιρικό µερίδιο αντιστοιχεί
ένα µόνο είδος εισφοράς (είτε κεφαλαιακής είτε εξωκεφαλαιακής είτε εγγυητικής). ∆εν είναι
δυνατό το ίδιο µερίδιο να αντιστοιχεί κατά ένα µέρος της αξίας του π.χ. σε κεφαλαιακή και
κατ’ άλλο µέρος σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά (άρθρο 76). O αριθµός των
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µεριδίων κάθε εταίρου είναι υποχρεωτικά ανάλογος προς την αξία της εισφοράς του. ∆εν
απαιτείται να εµφανίζονται σε µία ΙΚΕ και τα τρία είδη εισφορών ή στην ίδια αναλογία. Oι
εταίροι µπορούν να επιλέξουν ένα ακραιφνώς κεφαλαιουχικό σχήµα, µε αποκλειστικά και
µόνο κεφαλαιακές εισφορές ή να διαµορφώσουν στο καταστατικό ένα σύστηµα µε έντονα
προσωπικά στοιχεία, όπως παροχή εργασίας και ανάληψη ευθύνης για τα χρέη της εταιρείας
(βλ. αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 76).
Με τη µεταβίβαση των µεριδίων της ΙΚΕ απασχολούνται τα άρθρα 83 επ. του Ν. 4072/2012.
Κατ’ αρχήν, η µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων που αντιστοιχούν σε όλα τα είδη των
εισφορών είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου είναι ελεύθερη. Οµως, εταίρος µε µερίδια που
αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου
καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει τα µερίδιά του αυτά, εκτός αν εξαγοράσει τις
υποχρεώσεις του. Τη µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων της ΙΚΕ εν ζωή ή αιτία θανάτου
ρυθµίζουν οι διατάξεις των άρθρων 84 και 85 του Ν. 4072/2012. Υπόψη, όµως, και οι
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/94, που προβλέπουν ότι πριν από τη
µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων υπάρχει υποχρέωση υποβολής στην οικεία ∆OY δήλωσης
απόδοσης του φόρου, µε συντελεστή 20%, επί του κέρδους ή της ωφέλειας που
πραγµατοποιεί ο µεταβιβάζων.
Σύγκριση της ΙΚΕ µε τους άλλους εταιρικούς τύπους
Το κίνητρο για την καθιέρωση του νέου εταιρικού τύπου της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρείας ήταν η ανάγκη να εξυπηρετηθεί η µικροµεσαία επιχειρηµατική δραστηριότητα µε
έναν εταιρικό τύπο πιο ευέλικτο και πιο απλό, σε σχέση µε τους υπάρχοντες ως τώρα τύπους
εταιρειών (προσωπικές εταιρείες - ΕΠΕ - ΑΕ). Αναφέρεται, µάλιστα, ότι ανάλογη προσπάθεια
γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ενωση µε την προώθηση ενός ευρωπαϊκού τύπου «ιδιωτικής»
εταιρείας, που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις πρακτικές ανάγκες της µικροµεσαίας
επιχείρησης. Κρίθηκε ότι στην Ελλάδα αυτό το τελευταίο δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί µε
τους υπάρχοντες εταιρικούς τύπους, επειδή:
· Στις προσωπικές εταιρείες (OE - EE) υπάρχει για τον επιχειρηµατία οµόρρυθµο εταίρο ο
βραχνάς της απεριόριστης και σε ολόκληρο ευθύνης του για τα χρέη της εταιρείας.
· Oι ανώνυµες εταιρείες, λόγω του κεφαλαιουχικού τους χαρακτήρα, ταιριάζουν περισσότερο
στις µεγάλες επιχειρήσεις.
· Και οι ΕΠΕ, που αποτελούν τον ενδιάµεσο, µεταξύ των δύο ανωτέρω, τύπο και διέπονται
από µία γερασµένη νοµοθεσία (Ν. 3190/55), δεν µπορούν να παίξουν τον ρόλο που προορίζει
ο νοµοθέτης για τις ΙΚΕ, κυρίως λόγω της απαιτούµενης διπλής πλειοψηφίας στη λήψη
αποφάσεων και της γραφειοκρατικής συχνής συµβολαιογραφικής παρέµβασης στις βασικές
αποφάσεις των οργάνων της ΕΠΕ.
Εξάλλου, οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4072/2012, σε συνδυασµό µε εκείνες του
άρθρου 107 του ίδιου νόµου, ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη µετατροπή των υφιστάµενων
ΕΠΕ σε ΙΚΕ, µειώνοντας αισθητά τα απαιτούµενα ποσοστά για τη λήψη της σχετικής
απόφασης των εταίρων της πρώτης. Και η ρύθµιση αυτή καταδεικνύει την προτίµηση του Ν.
4072/2012 στις ΙΚΕ σε σχέση µε τις ΕΠΕ.
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Φορολογία κερδών ΙΚΕ
Η ΙΚΕ έχει την ίδια φορολογική µεταχείριση µε την ΕΠΕ, δηλαδή τηρεί διπλογραφικά βιβλία
και τα καθαρά της κέρδη φορολογούνται µε τους ίδιους συντελεστές, που ισχύουν για τις
ΕΠΕ και τις ΑΕ (βλ. άρθρα 101 § 1, 109 § 1 και 55 § 1 Ν. 2238/94, όπως ισχύουν µετά και τις
τροποποιήσεις του πρόσφατου Ν. 4110/2013). Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 109
του Ν. 2238/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 § 30 του Ν. 4110/2013: Για τα νοµικά
πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/94 ο φόρος υπολογίζεται µε
συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµα. Μεταξύ των
νοµικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/94 καταλέγονται και οι
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, ως περίπτωση στ’ που προστέθηκε µε το άρθρο 116 § 10
του Ν. 4072/2012. Στα κέρδη που διανέµουν οι ΙΚΕ (τα οποία έχουν φορολογηθεί στην πηγή
µε συντελεστή 26% κατά τα άνω) γίνεται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα τοις
εκατό (10%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των
δικαιούχων για παραπάνω εισοδήµατα.

31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Χ. Ε. Αποστολόπουλος

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στο κεφάλαιο 3 “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ” παραµένουν εντός ύλης ως έχουν οι
σελίδες 71-76. Οι σελίδες 77-78 αντικαθίστανται από τις παρούσες τροποποιήσεις του Ν.
2239/1994 από το Νόµο 4072/2012. Οι σελίδες 79-85 και σελίδες 86-96 του εγχειριδίου
παραµένουν ως έχουν, µόνο αντικαθίστανται οι αναφερόµενες διατάξεις του Ν. 2239/1994
από αυτές του Ν. 4072/2012, καθώς οι λόγοι απαραδέκτου καταχώρησης σήµατος έµειναν
απαράλλαχτες στο Ν. 4072/2012. Στη σελίδα µόνο 83 του εγχειριδίου ο Κανονισµός 40/1994
(ΕΕ 1994 – L 11/1, 14.01.1194) έχει αντικατασταθεί από τον Κανονισµό 207/2009 ΕΚ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 για το κοινοτικό σήµα (ΕΕ L 78 της 24ης Μαρτίου
2009).
O Νόµος 4072/2012 καταργεί και αντικαθιστά τον Ν. 2239/1994 και επιχειρεί να
εκσυγχρονίσει τη νοµοθεσία περί εµπορικών σηµάτων, υιοθετώντας, µεταξύ άλλων, τα
συµπεράσµατα της νοµολογίας (εθνικής και κοινοτικής).
Ο Νόµος 4072/2012 ενσωµατώνει την Οδηγία 2004/48/ΕΚ και τις ρυθµίσεις που αφορούν
την προστασία των διεθνών σηµάτων [Μετά την κύρωση από την Ελλάδα του Πρωτοκόλλου
της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση των σηµάτων µε το Ν. 2783/2000 «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου σχετικού µε τη Συµφωνία που αφορά τη διεθνή καταχώρηση σηµάτων» (ΦΕΚ Α’
1/7/1/2000). Οι διατάξεις αυτές είχαν µεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο µε την υπουργική
απόφαση Κ4-307/2.1.2001 «για την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη Συµφωνία της
Μαδρίτης που αφορά τη διεθνή -καταχώριση σηµάτων», ωστόσο µε τον νέο Νόµο κρίθηκε
σκόπιµο να ενσωµατωθούν στο νέο νόµο και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Βλ σχετικώς
Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόµου], ενώ παράλληλα εισάγει καινοτόµες για τα ελληνικά
δεδοµένα ρυθµίσεις όπως η κατάργηση της υποχρεωτικής κατάθεσης από δικηγόρο, η
υποχρέωση και ηλεκτρονικής κατάθεσης της δήλωσης και του σήµατος, η δυνατότητα
ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως κατάθεσης καθώς και η εισαγωγή του θεσµού του εξεταστή, ως
αποκλειστικού οργάνου ελέγχου σε πρώτο βαθµό. Η ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων (∆ΕΣ)
διατηρείται ως δευτεροβάθµιο όργανο διοικητικού ελέγχου για την εξέταση προσφυγών και
ανακοπών [Το προτεινόµενο σύστηµα υιοθετεί το πρότυπο εξέτασης του κοινοτικού σήµατος και
αναµένεται να έχει θετικές συνέπειες στη διαδικασία εξέτασης και καταχώρισης του σήµατος.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόµου ο χρόνος ολοκλήρωσης
της διαδικασίας αναµένεται να µειωθεί στο 1/3 του απαιτούµενου σύµφωνα µε το προϊσχύον
νοµικό πλαίσιο τόσο λόγω της ταχείας εξέτασης από µονοµελές όργανο όσο και λόγω της
µείωσης του φόρτου εργασίας της ∆ΕΣ. Περαιτέρω συνέπεια της αναβάθµισης του ρόλου της
∆ΕΣ και της επικέντρωσης του έργου της σε έλεγχο σηµάτων που παρουσιάζουν αυξηµένο
βαθµό δυσκολίας προσδοκάται ότι θα είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας της και, κατ’ επέκταση,
η µείωση του αριθµού προσφυγών ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών δικαστηρίων και η
ελάφρυνση του φόρτου εργασίας των τελευταίων].
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Με το παρόν επιχειρείται µία σύντοµη παράθεση των ρυθµίσεων του νέου Νόµου και η
επισήµανση των κυριότερων αλλαγών που αυτός επιφέρει στο ∆ίκαιο των Σηµάτων.
ΙΙ. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Στο Νόµο 4072/2012 ορίζεται στο άρθρο 121 ότι σήµα µπορεί να αποτελέσει κάθε σηµείο
επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας
επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήµα ιδίως λέξεις,
ονόµατα, επωνυµίες, ψευδώνυµα, απεικονίσεις, σχέδια, γράµµατα, αριθµοί, χρώµατα, ήχοι,
συµπεριλαµβανοµένων των µουσικών φράσεων, το σχήµα του προϊόντος ή της συσκευασίας
του.
Όπως και µε το προϊσχύον καθεστώς, προβλέπεται στο άρθρο 122 ότι το δικαίωµα για
αποκλειστική χρήση του σήµατος αποκτάται µε την καταχώρισή του [άρθρο 147 του νέου
Νόµου αναφορικά µε την καταχώρηση στο Μητρώο Σηµάτων].
Ως προς τους λόγους απόλυτου απαραδέκτου [βλ. άρθρο 123] διατηρούνται καταρχήν οι
προβλέψεις του Ν. 2239/1994 [άρθρο 3 του Ν 2239/1994 και σελ. 79-81 εγχειριδίου], ενώ
προστίθεται λόγος απολύτου απαραδέκτου σχετιζόµενος µε τις γεωγραφικές ενδείξεις και
προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης των οινοπνευµατωδών και γεωργικών προϊόντων
[κατ’ αναλογία µε τη διάταξη του άρθρου 7 του Κανονισµού 207/2009 ΕΚ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009 για το κοινοτικό σήµα, ΕΕ L 78 της 24ης Μαρτίου 2009].
Η συνδροµή των λόγων αυτών ελέγχεται πλέον από το µονοµελές όργανο ελέγχου
(εξεταστής) [Βλ. παρακάτω υπό V.].
Ως προς την έρευνα των σχετικών λόγων απαραδέκτου του άρθρου 124 Ν. 4072/2012
διατηρείται καταρχήν ο προέλεγχος από τον εξεταστή της ∆ιεύθυνσης Εµπορικής και
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησία, ενώ πλέον η έγγραφη συναίνεση δικαιούχου προγενέστερου
σήµατος µπορεί να δοθεί όχι µόνο στην Υπηρεσία Σηµάτων, όπως προέβλεπε το προϊσχύον
δίκαιο, αλλά σε οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης της αίτησης (ενώπιον του εξεταστή, της ∆ΕΣ ή
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου ή Εφετείου). Παράλληλα, η άρνηση αποδοχής της συναίνεσης
περιορίζεται στον κίνδυνο παραπλάνησης του κοινού, ιδίως ως προς την ποιότητα των
προϊόντων ή των υπηρεσιών.
Τέλος, καταργήθηκε η διάταξη του ν. 2239/1994 που ρύθµιζε το ζήτηµα των σηµάτων που
αποτελούνται από το όνοµα του καταθέτη, και ήδη προβλέπεται ότι ο νεότερος καταθέτης
που θέλει να καταθέσει ως σήµα το όνοµά του, παρότι το ίδιο όνοµα έχει κατατεθεί
προηγουµένως από άλλον προς διάκριση των ίδιων προϊόντων, πρέπει να προσθέσει κάποιο
διακριτικό σηµείο. Λόγος της κατάργησης είναι ότι, και η περίπτωση αυτή, πρέπει να
κρίνεται, όπως οι άλλες περιπτώσεις συγκρούσεως σηµάτων, µε βάση δηλαδή τη διάταξη του
άρθρου 124 παρ. 1 περιπτ. β’ του νέου Νόµου, η οποία θέτει ως προϋπόθεση για τη
συνύπαρξη σηµάτων που οµοιάζουν µεταξύ τους τη δηµιουργία ή µη κινδύνου σύγχυσης.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 148 η προστασία του σήµατος είναι δεκαετής και αρχίζει από την
εποµένη της ηµεροµηνίας κατάθεσης, ενώ στο ίδιο άρθρο ορίζονται και οι όροι για την
ανανέωση του σήµατος.
Στο άρθρο 125 περιγράφεται η προστασία που παρέχεται στον δικαιούχο του σήµατος. Στη
διάταξη αυτή επεκτείνονται οι αρνητικές εξουσίες του δικαιούχου και νέες έννοιες που
εισήχθησαν µε την Οδηγία 2000/95/ΕΚ, δηλαδή πέραν της παραποίησης και της αποµίµησης
και στις έννοιες της ταυτότητας, της οµοιότητας και του κινδύνου σύγχυσης [Σχετικά µε τον
κίνδυνο σύγχυσης πρέπει, επίσης, να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε την πάγια κοινοτική
νοµολογία, για να κριθεί, αν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, λαµβάνεται υπόψη ο προσεκτικός και
ενηµερωµένος καταναλωτής (∆ΕΕ απόφαση της 20.3.2003, υπόθ. C-291/00). Η ελληνική
νοµολογία των πολιτικών ιδίως δικαστηρίων δεν έχει εναρµονιστεί στο σηµείο αυτό προς την
κοινοτική νοµολογία, όπως θα έπρεπε, διότι αναφέρεται ακόµα στο µέσο, άπειρο, επιπόλαιο και
µετρίων γνώσεων, παρατηρητικότητας και προσοχής καταναλωτή].
Παράλληλα, καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 2239/94, η οποία επέβαλλε όπως
η χρήση του σήµατος να γίνεται µόνο στα ίδια προϊόντα και τις ίδιες υπηρεσίες του
δικαιούχου, καθώς ήταν αντίθετη µε την αρχή της απεξάρτησης του σήµατος από την
επιχείρηση, η οποία ακολουθείται στο ελληνικό δίκαιο.
Στο άρθρο 126 τίθενται οι περιορισµοί στην παρεχόµενη στο δικαιούχο του σήµατος
προστασία. Εν προκειµένω, αξίζει να σηµειωθεί η διαφοροποίηση που εισάγει πλέον η νέα
διάταξη σε σχέση µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.
2239/1994. Η διαφοροποίηση έγκειται στο ότι η απαγόρευση της «εν είδει σήµατος» χρήσης
αποτελεί, σύµφωνα µε τη νέα διατύπωση, την κυριότερη περίπτωση αθέµιτης χρήσης, ενώ,
κατά τη διατύπωση της καταργηθείσας διάταξης µπορούσε να εκληφθεί ότι πρόκειται για
προϋπόθεση που ισχύει παράλληλα προς την αθέµιτη χρήση [Πράγµατι, σύµφωνα και µε τη
νοµολογία του ∆ΕΚ (απόφαση της 10.4.2008, υπόθεση C-102/07), η από τρίτο χρήση ξένου
σήµατος είναι αθέµιτη, όταν ο τρίτος παρουσιάζει το προϊόν του ως αποµίµηση ή αντίγραφο του
προϊόντος που φέρει σήµα, του οποίου δεν είναι δικαιούχος].
Το άρθρο 127 εισάγει νέες ρυθµίσεις αναφορικά µε την απώλεια δικαιώµατος λόγω ανοχής,
καθώς αναφέρεται στην αποδυνάµωση του δικαιώµατος του προγενέστερου δικαιούχου να
απαγορεύσει τη χρήση µεταγενέστερου καταχωρισµένου σήµατος εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει
του χρήση του σήµατος αυτού για περίοδο πέντε συνεχών ετών εκτός αν η κατάθεση του
µεταγενέστερου σήµατος έγινε µε κακή πίστη, αλλά και στην αδυναµία δικαιούχου
µεταγενέστερου σήµατος να απαγορεύσει τη χρήση προγενέστερου σήµατος ή άλλου
δικαιώµατος .
Στο επόµενο άρθρο 128 προβλέπεται ότι ο δικαιούχος δεν µπορεί, κατ’ αρχήν, να απαγορεύει
τη χρήση του σήµατος για προϊόντα που έχουν διατεθεί µε το σήµα αυτό στον Ενιαίο
Οικονοµικό Χώρο, από τον ίδιο ή µε τη συγκατάθεσή του (ανάλωση του δικαιώµατος), εκτός
αν συντρέχουν οι αναφερόµενες στο άρθρο προϋποθέσεις.
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Στο άρθρο 129 προβλέπεται ότι ο καταθέτης µπορεί, οποτεδήποτε και ανεξαρτήτως
εκκρεµοδικίας, να προβεί σε δήλωση µη διεκδίκησης δικαιωµάτων σε ορισµένα µη ουσιώδη
στοιχεία του σήµατος [Υπό το καθεστώς του ν. 2239/1994 αυτό µπορούσε να γίνει µέχρι και
της ενώπιον του διοικητικό εφετείο συζητήσεως].
Τέλος, µε το άρθρο 130 του Νόµου 4072/2012 εισάγεται ο θεσµός της διαίρεσης της δήλωσης
κατάθεσης ή της καταχώρισης του σήµατος, µε τον οποίο διευκολύνεται η διαδικασία
καταχώρισης σήµατος στις περιπτώσεις που πλήττεται ένα σήµα για ορισµένα από τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διακρίνει και όχι για όλα.

ΙV. ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ
Με τα άρθρα 131 επ. του νέου Νόµου καταρχήν επιβεβαιώνεται η απεξάρτηση του σήµατος
από την επιχείρηση, επιλογή που, άλλωστε, ακολουθούσε και ο Ν. 2239/94. Η απεξάρτηση
του σήµατος από την επιχείρηση έχει ως συνέπεια και ότι είναι δυνατή η αυτοτελής σύσταση
εµπράγµατων δικαιωµάτων επί του σήµατος.
Σύµφωνα µε τις νέες ρυθµίσεις επιτρέπεται, εκτός του σήµατος και η µεταβίβαση του
δικαιώµατος προσδοκίας σε κατατεθέν, αλλά µη καταχωρηµένο ακόµη σήµα, και αντίθετα µε
τα όσα µέχρι σήµερα ίσχυαν, επιτρέπεται η µερική µεταβίβαση σήµατος ή της δήλωσης
σήµατος, εφόσον δε δηµιουργείται παραπλάνηση του κοινού [βλ. άρθ. 131].
Για την µεταβίβαση προβλέπεται έγγραφος τύπος ο οποίος ωστόσο δεν είναι συστατικός, ενώ
ούτε προβλεπόµενη καταχώρηση της µεταβίβασης στο Βιβλίο Σηµάτων έχει συστατική
λειτουργία.
Αναφορικά µε το θεσµό της παραχώρησης άδειας χρήσης ο νέος Νόµος στο άρθρο 132
καθορίζει τις προϋποθέσεις για την παροχή άδειας χρήσης σήµατος και το περιεχόµενό της
και επιφέρει ορισµένες σηµαντικές µεταβολές. Κατ' αρχάς καταργεί το θεσµό της
παράλληλης άδειας χρήσης σήµατος, που προβλεπόταν στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του
ν. 2239/94. Αντ’ αυτού προβλέπεται η παραχώρηση άδειας χρήσης µε απόλυτη ενέργεια,
δυνάµει της οποίας ο αδειούχος µπορεί να στραφεί εξ ιδίου δικαιώµατος κατά τρίτων
προσβολέων. Έπειτα, προβλέπεται η δυνατότητα του δικαιούχου του σήµατος να στραφεί
κατά του αδειούχου σε περίπτωση που ο αδειούχος παραβιάζει τους σ’ αυτήν αναφερόµενους
όρους. Προβλέπεται ακόµη ότι ο αποκλειστικός αδειούχος µπορεί να ασκήσει και αυτοτελώς
τις κατά τρίτου προσβολέα αξιώσεις, εφόσον ο δικαιούχος αδρανεί να τις ασκήσει, παρότι
ειδοποιήθηκε για την προσβολή, ενώ παρέχεται δικαίωµα παρέµβασης στον αδειούχο στη
δίκη µεταξύ του δικαιούχου και του τρίτου προσβολέα, µε αίτηµα την αποκατάσταση της
ζηµίας που υπέστη [βλ. άρθρο 132].
Τέλος, στο άρθρο 133 ρητά ορίζεται ότι το σήµα µπορεί να είναι αντικείµενο µέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης και αυτοτελούς εκποίησής του από το σύνδικο της πτώχευσης, ενώ
ρητά ορίζεται ότι τα δικαιώµατα του αποκτώντα επί του σήµατος εγγράφονται στο Βιβλίο
Σηµάτων. Ο νέος Νόµος δεν περιέχει διάταξη αντίστοιχη µε τη διάταξη του Ν 2239/94,
σύµφωνα µε την οποία δεν χωρούσε κατάσχεση και εκποίηση εν πτωχεύσει σήµατος που
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αποτελείτο από το όνοµα του δικαιούχου, ρύθµιση ορθή καθώς αυτός που χρησιµοποιεί το
όνοµά του ως σήµα αποδέχεται και την εµπορευµατοποίηση αυτού.

V. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
Η δήλωση για την κατάθεση σήµατος κατατίθεται σύµφωνα µε το άρθρο 135 στην αρµόδια
∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, που καλείται στο εξής Υπηρεσία Σηµάτων
[πρβλ. άρθρο 134] από τον καταθέτη, αντιπρόσωπο του ή πληρεξούσιο δικηγόρο [Καταργείται
δηλαδή η υποχρεωτική κατάθεση από δικηγόρο].
Περαιτέρω, εισάγεται εκ του νόµου η υποχρέωση υποβολής της αίτησης και της απεικόνισης
του σήµατος και σε ηλεκτρονική µορφή, και προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής της
δήλωσης κατάθεσης εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τους ειδικότερους
όρους, προϋποθέσεις και τεχνικές λεπτοµέρειες που θα καθοριστούν µε απόφαση των
συναρµόδιων Υπουργών [πρβλ. άρθρο 136].
Μετά την κατάθεσή της η δήλωση κατάθεσης λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία
και ώρα κατάθεσης, καταχωρείται στο Βιβλίο Σηµάτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (ΓΓΕ).
Το πρώτο στάδιο ελέγχου της δήλωσης κατάθεσης αφορά την πληρότητα των τυπικών
προϋποθέσεων [πρβλ. άρθρο 138]. Εφόσον ελλείπει κάποια από τις προϋποθέσεις ο
καταθέτης καλείται από την Υπηρεσία, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός να
συµπληρώσει ή να διορθώσει την αίτησή του [Χρονικός περιορισµός για τις ενέργειες του
καταθέτη δεν τίθεται αλλά σηµειώνεται ότι η ηµεροµηνία κατάθεσης δίδεται µόνο µε την
συµπλήρωση, κατά τα ανωτέρω, της αίτησης. Εφόσον οι ελλείψεις δεν συµπληρωθούν, η
ακολουθητέα διαδικασία διαφοροποιείται ανάλογα µε τα στοιχεία που ελλείπουν].
Στη συνέχεια εξετάζονται οι λόγοι απαραδέκτου. Οι απόλυτοι και σχετικοί λόγοι
απαραδέκτου εξετάζονται από το µονοµελές διοικητικό όργανο (εξεταστή) [πρβλ. άρθρο
139]. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει κάποιος από τους λόγους απαραδέκτου, καλείται ο
καταθέτης να εκφράσει τις απόψεις του. Ο καταθέτης µπορεί είτε να ανακαλέσει τη δήλωσή
του είτε να περιορίσει την έκταση προστασίας του σήµατος είτε να υποβάλει απλώς τις
παρατηρήσεις του σχετικά µε τις ενστάσεις που διατυπώνει ο εξεταστής.
Η δήλωση κατάθεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όταν δεν υπάρξει απάντηση του
καταθέτη µέσα στην ταχθείσα από την Υπηρεσία προθεσµία ή δεν ανακληθεί η δήλωση ή δεν
περιοριστεί η έκταση προστασίας του σήµατος ώστε να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή δεν
κριθούν παραδεκτές και βάσιµες οι παρατηρήσεις που υποβάλλει ο καταθέτης [Τόσο η
απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση καταχώρισης όσο και η απορριπτική απόφαση
δηµοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ].
VΙ. ΕΝ∆ΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Στα άρθρα 140 επ. περιγράφονται οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ανακοπής [Η ανακοπή
ασκείται µε δικόγραφο που κατατίθεται ενώπιον της εκδούσας την απόφαση Υπηρεσίας
σηµάτων και εκδικάζεται από τη ∆ΕΣ που λειτουργεί, σύµφωνα µε το νέο νόµο, ως
δευτεροβάθµιο όργανο εξέτασης. Το δικόγραφο πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία προσδιορισµού
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του σήµατος κατά του οποίου στρέφεται, τους λόγους επί των οποίων στηρίζεται καθώς και τα
προϊόντα ή υπηρεσίες κατά των οποίων στρέφεται η ανακοπή. Η ανακοπή θεωρείται ασκηθείσα
µόνο µετά την καταβολή του σχετικού τέλους] κατά απόφασης του εξεταστή που κάνει δεκτή
την αίτηση καταχώρισης του σήµατος. Η τρίµηνη προθεσµία για την άσκησή της που
προβλεπόταν στο ν. 2239/94 διατηρείται και αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
απόφασης στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ [πρβλ. άρθρο 140].
Η Υπηρεσία Σηµάτων ενηµερώνει άµεσα τον καταθέτη για την εµπρόθεσµη άσκηση
ανακοπής και ο καταθέτης έχει δικαίωµα να προβάλει πρόσθετους λόγους επί της ανακοπής
έως δεκαπέντε µέρες πριν τη συνεδρίαση της ∆.Ε.Σ που θα την εξετάσει [πρβλ. άρθρο 142].
Η ∆ΕΣ αποφασίζει επί της ανακοπής µε βάση το αποδεικτικό υλικό που έχει στη διάθεση της.
Εάν, από την εξέταση της ανακοπής, προκύψει ότι η καταχώριση του σήµατος δεν µπορεί να
γίνει δεκτή για το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτό διακρίνει, η δήλωση
απορρίπτεται είτε στο σύνολο της ή εν µέρει για συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε
αντίθετη περίπτωση η ανακοπή απορρίπτεται και η δήλωση κατάθεσης γίνεται δεκτή.
Με το άρθρο 143 εισάγεται µία νέα για το ελληνικό δίκαιο ρύθµιση. Μετά από αίτηση του
καταθέτη, ο ανακόπτων δικαιούχος προγενέστερου σήµατος οφείλει, σύµφωνα µε την
διαδικασία που ορίζεται στο ως άνω άρθρο, να αποδείξει είτε ότι κατά τη διάρκεια πέντε ετών
που προηγήθηκαν της δηµοσίευσης της δήλωσης του σήµατος είχε γίνει ουσιαστική χρήση
του προγενέστερου σήµατος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίσθηκε και
στα οποία βασίζεται η ανακοπή είτε ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση, εφόσον, κατά
την ηµεροµηνία αυτή, το προγενέστερο σήµα ήταν καταχωρισµένο τουλάχιστον για πέντε
έτη.
Στα άρθρα 144 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής ενώπιον της ∆ΕΣ [Στο άρθρο 145
ρυθµίζεται η σύνθεση της ∆ΕΣ. Η ∆ΕΣ αποτελείται από τρία µέλη, όπως ίσχυε και υπό το
καθεστώς του ν. 2239/94, ωστόσο πλέον τουλάχιστον δύο από τα µέλη της οφείλουν να έχουν
νοµική κατάρτιση Προς διασφάλιση της αµερόληπτης κρίσης του οργάνου, προβλέπεται ρητά
στο νόµο ότι τα µέλη του δεν επιτρέπεται να έχουν συµµετάσχει στη λήψη αποφάσεων της
Υπηρεσίας Σηµάτων]. Συγκεκριµένα, προσφυγή ενώπιον της ∆ΕΣ δύναται να ασκηθεί
αποκλειστικά κατά απορριπτικών αποφάσεων του εξεταστή µέσα σε προθεσµία εξήντα
ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης στον καταθέτη της απόφασης. Η άσκησή της
σηµειώνεται στην καρτέλα του σήµατος. Άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέµβασης είναι
δυνατή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εντός εξήντα ηµερών από την καταχώριση
της προσφυγής στην καρτέλα του σήµατος [πρβλ. άρθρο 144].
Κατά των αποφάσεων της ∆ΕΣ χωρεί η άσκηση προσφυγής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
146. Η άσκηση της προσφυγής έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Με το νέο Νόµο εισάγεται επί
ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, η υποχρέωση του προσφεύγοντος να καλέσει για άσκηση
παρέµβασης αυτούς που έχουν καταστεί διάδικοι ενώπιον της ∆ΕΣ, καθώς και τους
δικαιούχους προγενέστερων σηµάτων, τα οποία αποτέλεσαν κώλυµα αποδοχής του επίδικου
σήµατος.
Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει ο θεσµός της επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα
κατάσταση που εισάγεται µε το άρθρο149. Ειδικότερα, αν ο καταθέτης ή δικαιούχος σήµατος
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ή οποιοσδήποτε άλλος διάδικος δεν τηρήσει µια προθεσµία σε διαδικασία ενώπιον της
Υπηρεσίας σηµάτων ή της ∆ΕΣ (ιδίως για ανανέωση ή αίτηση διαγραφής) εξαιτίας ανωτέρας
βίας, τυχηρού ή άλλου σπουδαίου λόγου, µπορεί να ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων
στην προτέρα κατάσταση, εφόσον απώλεσε δικαίωµα ή ένδικο βοήθηµα [Ο εν λόγω θεσµός
δεν εφαρµόζεται στις προθεσµίες άσκησης τριτανακοπής, παρέµβασης στη ∆ΕΣ και ενδίκων
βοηθηµάτων ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων καθώς και στην προθεσµία διεκδίκησης
διεθνούς προτεραιότητας]. Η αίτηση υποβάλλεται ενώπιον της ∆ΕΣ εντός προθεσµίας δύο
µηνών από την παύση του κωλύµατος και σε κάθε περίπτωση εντός ενός έτους από τη λήξη
της προθεσµίας που δεν τηρήθηκε [Σε όλες τις ανωτέρω προθεσµίες δεν προσµετράται η
εξάµηνη προθεσµία χάριτος]. Η απόφαση της ∆ΕΣ δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα. Ο αιτών που
πέτυχε την αποκατάσταση δεν µπορεί να την επικαλεσθεί έναντι τρίτων που τυχόν απέκτησαν
καλόπιστα δικαίωµα κατά το διάστηµα που µεσολάβησε.

VII. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
Οι διατάξεις των άρθρων 150 - 158 εναρµονίζουν το ελληνικό δίκαιο των σηµάτων προς την
Oδηγία 2004/48/ΕΚ, σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Βασικό µέτρο προστασίας επί προσβολής σήµατος είναι η αξίωση άρσης της προσβολής και
παράλειψης τέλεσής της στο µέλλον [πρβλ. άρθρο 150]. Ο δικαιούχος µπορεί να ζητήσει
απόσυρση ή οριστική αποµάκρυνση από το εµπόριο, καθώς και καταστροφή των
εµπορευµάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν το δικαίωµα στο σήµα.
Η δεύτερη αξίωση του δικαιούχου είναι η αποζηµίωση, αξίωση που υπό το προηγούµενο
νοµοθετικό καθεστώς συχνά αχρηστευόταν καθώς η απόδειξη της ζηµίας ήταν ιδιαίτερα
δυσχερής. Σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση η αποζηµίωση υπολογίζεται είτε λαµβάνοντας υπόψη
εκτός από η ζηµία του δικαιούχου και το κέρδος που αποκόµισε ο προσβολέας είτε µε βάση
το ποσό, το οποίο θα είχε καταβάλει ο προσβολέας, αν είχε ζητήσει την άδεια χρήσης από το
δικαιούχο.
Προβλέπεται ακόµη ότι σε περίπτωση που ελλείπει η υπαιτιότητα του υπόχρεου ο δικαιούχος
µπορεί να αξιώσει είτε το ποσό κατά το οποίο ο υπόχρεος ωφελήθηκε από την εκµετάλλευση
του σήµατος χωρίς τη συγκατάθεσή του είτε την απόδοση του κέρδους που ο υπόχρεος
αποκόµισε από την εκµετάλλευση αυτή. Τέλος, προς εξασφάλιση της καταβολής της
αποζηµίωσης, παρέχονται τα αναφερόµενα ασφαλιστικά µέτρα.
Στα άρθρα 151 και 153 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την απόδειξη και την δικαστική
δαπάνη αντίστοιχα σε συµµόρφωση µε τις επιταγές της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ.
Έπειτα, στο άρθρο 153 ρυθµίζεται η λήψη ασφαλιστικών µέτρων, διαδικασία εξαιρετικά
σηµαντική για την προστασία των σηµάτων [Προβλέπεται, µάλιστα, ότι ο δικαιούχος του
σήµατος µπορεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων και κατά των ενδιαµέσων, οι
υπηρεσίες των οποίων χρησιµοποιούνται από τρίτο για την προσβολή του σήµατος].
Προκειµένου να εµποδισθεί η είσοδος ή η κυκλοφορία στο δίκτυο διανοµής εµπορευµάτων
µε το προσβάλλον διακριτικό γνώρισµα, παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα να ζητήσει
συντηρητική κατάσχεση ή προσωρινή απόδοση των εµπορευµάτων αυτών. Επί δε
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προσβολών, οι οποίες: α) διαπράττονται σε εµπορική κλίµακα, β) θέτουν σε κίνδυνο την
καταβολή της αποζηµίωσης που έχει ζητήσει ο δικαιούχος µε τακτική αγωγή και γ)
προσκοµίζονται ευλόγως διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία ότι το σήµα προσβάλλεται ή
επίκειται η προσβολή του, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τη συντηρητική κατάσχεση
περιουσιακών στοιχείων του καθού, καθώς και τη δέσµευση των τραπεζικών λογαριασµών
και των λοιπών τραπεζικών στοιχείων του προσβολέα. Τα δραστικά δε αυτά και σκληρά
µέτρα δύναται να ληφθούν και χωρίς προηγούµενη κλήτευση ή ακρόαση του καθού.
Στο άρθρο 154 εισάγεται νέες για την ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις αναφορικά µε την
λήψη µέτρων προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων. Η αίτηση προστασίας των
αποδεικτικών στοιχείων ασκείται πριν την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ή την έγερση της
αγωγής, χωρίς να αποκλείεται να µπορεί να ασκηθεί και στο πλαίσιο εκκρεµούσης
διαδικασίας ασφαλιστικών µέτρων ή αγωγής. Η αίτηση προστασίας των αποδεικτικών
στοιχείων δεν µπορεί να στραφεί και κατά τρίτου εκτός του προσβολέα. Μπορεί δε να
ληφθούν χωρίς την κλήτευση του προσβολέα.
Σηµειώνεται, τέλος, ότι χάριν της αρχής της αναλογικότητας [άρθρο 154], µαζί µε τις
ρυθµίσεις για τα µέτρα που δύναται να ληφθούν χωρίς την κλήτευση του καθού,
προβλέπονται στο νέο Νόµο διατάξεις ως αντίβαρο αυτών, όπως η εκ των υστέρων
ενηµέρωση του καθού, η εγγυοδοσία από µέρους του αιτούντος για την αποκατάσταση τυχόν
βλάβης του καθού κτλ. [άρθρο 154 παρ. 4-7].
Τέλος, µε το άρθρο 156 αναµορφώνονται οι ποινικές διατάξεις και προβλέπεται µεταξύ
άλλων ποινική προστασία του σήµατος φήµης, ενώ επιβάλλονται αυξηµένες ποινές σε
περίπτωση προσβολής σήµατος µε ίδιο διακριτικό γνώρισµα και ταυτότητα ή οµοιότητα
προϊόντων, εφόσον συντρέχει εκµετάλλευση σε εµπορική κλίµακα ή κατ’ επάγγελµα
εκµετάλλευση. Η απόπειρα τέλεσης των πράξεων του άρθρου τιµωρείται µε µειωµένη ποινή.
Ενώ µε το άρθρο 157 διατηρείται, τροποποιηµένη, η δυνατότητα του δικαστηρίου να διατάξει
τη δηµοσίευση της απόφασης.

VΙII. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Το δικαίωµα στο σήµα αποσβέννυται [άρθρο 159] µε δήλωση παραίτησης του δικαιούχου για
το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία έχει κατά χωρισθεί [Η
παραίτηση δηλώνεται εγγράφως στην Υπηρεσία Σηµάτων από τον δικαιούχο του σήµατος.
Παράγει αποτελέσµατα µόνο µετά την καταχώρισή της στα οικεία βιβλία. Αν έχουν
παραχωρηθεί άδειες χρήσης, η υποβολή δήλωσης παραίτησης γίνεται δεκτή, µόνον αν ο
δικαιούχος του σήµατος αποδεικνύει ότι οι κάτοχοι αδειών χρήσης έχουν ενηµερωθεί σχετικά
µε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τα δικαιώµατά του στο σήµα], όπως προβλεπόταν και
στο προϊσχύον δίκαιο.
Ωστόσο, παρατηρούνται αρκετές τροποποιήσεις στις διατάξεις που διέπουν την διαγραφή του
σήµατος. Κατ’ αρχήν, εισάγεται διάκριση της διαγραφής του σήµατος λόγω έκπτωσης [πρβλ.
άρθρο 160] και λόγω ακυρότητας [πρβλ. άρθρο 161]. Έπειτα, δεν προβλέπεται πλέον ως
λόγος διαγραφής η επί πέντε έτη παύση λειτουργίας της επιχείρησης, πρόβλεψη που
συµβαδίζει µε την αποδέσµευση της επιχείρησης από το σήµα. Καινοτόµος είναι ακόµη η
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ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία σήµα δε διαγράφεται, εφόσον, πρόκειται µεν για σήµα που
δεν έπρεπε να είχε γίνει δεκτό, αλλά που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διαγραφής είχε
εκλείψει ο λόγος απαραδέκτου, επειδή το σήµα απέκτησε επιγενόµενη διακριτική ικανότητα.
Τα αποτελέσµατα δε της διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας αρχίζουν από την
τελεσιδικία της σχετικής απόφασης [Ειδικά στην περίπτωση διαγραφής λόγω ακυρότητας,
µπορεί να ζητηθεί αποζηµίωση για τη χρήση του σήµατος για τον πριν τη διαγραφή του χρόνο,
εφόσον η διαγραφή έχει ζητηθεί λόγω κακόπιστης κατάθεσης]. Η απόφαση για την διαγραφή,
γνωστοποιείται στην Υπηρεσία Σηµάτων, η οποία προβαίνει σε σχετική ενηµέρωση στο
Βιβλίο Σηµάτων, ενώ µε την τελεσιδικία της απόφασης για τη διαγραφή το σήµα διαγράφεται
από το Βιβλίο Σηµάτων.
Αρµόδια για τη διαγραφή του σήµατος λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας είναι η ∆ΕΣ, η οποία
επιλαµβάνεται µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον καθώς και τα
επιµελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών ή µέλη τους στις περιπτώσεις που προβλέπει ο
νέος Νόµος. Οι νέες ρυθµίσεις διαφοροποιούνται από το προϊσχύον καθεστώς κυρίως στα
εξής. ∆εν µπορεί να ζητήσει διαγραφή όποιος είχε προσβάλει την καταχώρηση κατά την
κατάθεση του σήµατος προβάλλοντας σχετικούς λόγους απαραδέκτου και αυτοί έχουν κριθεί
από τη ∆ΕΣ ή τα διοικητικά δικαστήρια κατ’ αντιδικία. Επίσης, διαφοροποιείται ο χρόνος
κατά τον οποίο µπορεί κανείς να ζητήσει την διαγραφή, για τους απόλυτους λόγους
απαραδέκτου δεν υπάρχει χρονικός περιορισµός, ενώ για τους σχετικούς ισχύει η πενταετία
από την καταχώριση εκτός εάν πρόκειται για κακόπιστη κατάθεση.

ΙΧ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Στο άρθρο 182 του νέου Νόµου ρυθµίζονται ζητήµατα εκκρεµών υποθέσεων. Ειδικότερα
ορίζεται ότι εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου, υποθέσεις ενώπιον της
∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων και των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων διέπονται από τις
διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου. Οι αποφάσεις που δηµοσιεύονται µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου και για έξι µήνες υπόκεινται σε άσκηση προσφυγής, παρέµβασης και
τριτανακοπής σύµφωνα µε τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου.
Ως προς την αφετηρία των προθεσµιών εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο,
κατά τον οποίο συντελέστηκε το γεγονός που τις κίνησε, ενώ η διάρκεια των προθεσµιών που
είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη ισχύος του νέου Νόµου, υπολογίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του, µόνο αν η διάρκεια που προβλέπεται από αυτές είναι µεγαλύτερη από εκείνη
που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Περαιτέρω ορίζεται ότι σήµατα που δεν έχουν γίνει αµετακλήτως δεκτά κατά την έναρξη
ισχύος του νέου Νόµου, κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού, σύµφωνα µε το
προϊσχύον δίκαιο. Η δε δυνατότητα επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 149, ισχύει µόνο στις περιπτώσεις που το κώλυµα που είχε ως
συνέπεια την απώλεια δικαιώµατος ή προθεσµίας ασκήσεως ενδίκου βοηθήµατος, κατά τα
οριζόµενα στη διάταξη, επήλθε µετά την έναρξη της ισχύος του νέου Νόµου.
Αντίθετα, η δυνατότητα διαίρεσης ισχύει και για τα σήµατα που είχαν δηλωθεί ή
καταχωρισθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του νέου Νόµου. Ενώ και η δυνατότητα υποβολής
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έγγραφης συναίνεσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς
κατά την έναρξη ισχύος νέου Νόµου διαφορές.
Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι τα σήµατα που κατά την έναρξη ισχύος του νέου Νόµου έχουν
δηλωθεί ή καταχωρισθεί ως παράλληλη κατάθεση ή καταχώριση άλλου, πρότερου σήµατος,
ισχύουν και προστατεύονται σύµφωνα µε το νόµο αυτόν. Το κύρος παράλληλης κατάθεσης ή
παράλληλης καταχώρισης σήµατος δεν θίγεται, εάν παύσει λόγω µη ανανέωσης να ισχύει το
πρότερο σήµα, του οποίου αποτελεί παράλληλη κατάθεση ή παράλληλη καταχώριση, εκτός
εάν το πρότερο σήµα διαγράφηκε τελεσίδικα για λόγους των άρθρων 123 και 124.
Τέλος, από τον συνδυασµό των άρθρων 183 και 330 του νέου Νόµου προκύπτει ότι οι
διατάξεις για την καταχώριση των εθνικών σηµάτων, για τα ένδικα βοηθήµατα επ’ αυτών
καθώς και για την διάρκεια προστασίας και ανανέωση αυτών [πρβλ. άρθρα 134-148], αρχίζει
έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νέου Νόµου.

Check List

Ενέργειες που αφορούν στην κατάθεση εθνικού σήµατος

Α. Προέλεγχος για την ύπαρξη τυχόν οµοίων κατατεθειµένων σηµάτων, γίνεται είτε στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, Πλ. Κάνιγγος, 2ος όροφος, γρ. 215, µέσω Η/Υ, είτε µέσω Internet, στην
ιστοσελίδα www.gge.gr. Ο έλεγχος στα κοινοτικά σήµατα γίνεται µέσω Internet, στην
ιστοσελίδα www.gge.gr ή www.oami.eu.int. O έλεγχος στα διεθνή σήµατα γίνεται µέσω Internet
στην ιστοσελίδα ww.wipo.int για να διαπιστωθεί αν ένα διεθνές σήµα έχει κατατεθεί µε
επέκταση στην Ελλάδα, ώστε να αναζητηθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης ο αντίστοιχος ελληνικός
αριθµός του.

Β. Προετοιµασία και κατάθεση του φακέλλου για την καταχώρηση σήµατος:
Σύµφωνα µε τα άρθρα 134, 135, 136, 173 και 176 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86/11.4.2012),
υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου - ∆/νση Εµπορικής & Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, Πλατεία
Κάνιγγος - 2ος όροφος - 223 Γραφείο - Ώρες: 10:30-14:00) τα κάτωθι:

1. ∆ήλωση ορισµένου τύπου (πρωτότυπη), υπογεγραµµένη από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο
δικηγόρο του. Έντυπα δηλώσεων διατίθενται στο διαδίκτυο και συµπληρώνονται στον Η/Υ.
Στην Υπηρεσία Σηµάτων προσκοµίζεται η πρωτότυπη δήλωση σε έντυπη µορφή, καθώς και σε
ηλεκτρονική µε ψηφιακό δίσκο (CD) ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό µέσο (USB
stick).
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2. Κατάσταση προϊόντων και υπηρεσιών που πρόκειται να διακρίνει το σήµα, ταξινοµηµένα
κατά κλάση.
3. α) Αν ο δικαιούχος του σήµατος δηλώνει «µε oρισµένη έγχρωµη σύνθεση» τότε στην
πρωτότυπη δήλωση επικολλά έγχρωµη απεικόνιση, το ίδιο και στη δήλωση υπό ηλεκτρονική
µορφή.
β) Αν ο δικαιούχος του σήµατος καταθέτει το σήµα µόνο µε ασπρόµαυρη απεικόνιση, τότε στην
πρωτότυπη δήλωση επικολλά ασπρόµαυρη απεικόνιση, το ίδιο και στη δήλωση υπό
ηλεκτρονική µορφή.
γ) Οι διαστάσεις του σήµατος δεν θα υπερβαίνουν τα 8 x 8 cm.
4. Παράβολο του ∆ηµοσίου 110 ευρώ για την πρώτη κλάση (για κάθε επιπλέον κλάση και µέχρι
και τη δέκατη, παράβολο 20 ευρώ).
5. Πληρεξούσιο έγγραφο προς τον υπογράφοντα δικηγόρο ειδικά για σήµατα (όχι απαραίτητα
συµβολαιογραφικό), στην περίπτωση που ορίζεται δικηγόρος.
6. Εξουσιοδότηση προς τον υποβάλλοντα τη δήλωση, ειδική για την κατάθεση σήµατος, στην
περίπτωση κατάθεσης από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου.
7. Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας, αν είναι
Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νοµιµοποίησης του υπογράφοντος τη
δήλωση ή την εξουσιοδότηση ή το τυχόν πληρεξούσιο. Η δήλωση ή εξουσιοδότηση ή το
πληρεξούσιο απαραίτητα φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του νοµίµου
εκπροσώπου αυτής.
8. Στην περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου, δηλαδή όταν η κατοικία ή έδρα του καταθέτη είναι
στην αλλοδαπή, πρέπει να υποβάλλεται δήλωση περί υπαγωγής αυτού στη δικαιοδοσία των
∆ικαστηρίων της Αθήνας.
9.Ντοσιέ µε πτερύγια.
10. Ένσηµα:
- Ταµείου Προνοίας 2,30€, Νοµικών-ΚΕΑ∆ 4,00€ & 3,00€ µεγαρόσηµο επικολλώνται σε µία εκ
των δηλώσεων πλην της πρωτοτύπου που εκτυπώνει η Υπηρεσία Σηµάτων εκ του
προσκοµιζόµενου ψηφιακού µέσου.
- Μεγαρόσηµο 2,00€, επικολλάται σε µία εκ των δηλώσεων πλην της
πρωτοτύπου,
για αντίγραφο της κατατεθείσας δήλωσης, η οποία επίσης θα
εκτυπώνεται
από
την
Υπηρεσία.
11. Γραµµάτιο προείσπραξης δικηγορικής αµοιβής, στην περίπτωση κατάθεσης από
πληρεξούσιο δικηγόρο.
12. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήµατος εκ Μετατροπής Κοινοτικού απαιτείται, εκτός των
ανωτέρω και η συµπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η µετάφραση στην ελληνική
γλώσσα των ακολούθων εγγράφων:
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α) Αίτηση κοινοτικού σήµατος, β) Αίτηση µετατροπής, γ) Εγγράφου του ΟΗΙΜ που πιστοποιεί
την µεροµηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήµατος, δ) Απόφασης του ΟΗΙΜ όπου προκύπτει ο
λόγος απόρριψης του κοινοτικού σήµατος.
Η προθεσµία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι 2 µήνες και αρχίζει από την
εποµένη της ειδοποίησης του καταθέτη µε έγγραφο της Υπηρεσίας Σηµάτων, επί αποδείξει
παραλαβής.
13. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήµατος εκ Μετατροπής ∆ιεθνούς απαιτείται, εκτός των
ανωτέρω και η συµπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η µετάφραση στην ελληνική
γλώσσα των ακολούθων εγγράφων:
α) Εγγράφου του W.I.P.O. απ’ όπου προκύπτει η ηµεροµηνία παύσης της ισχύος της διεθνούς
καταχώρησης.
β) Εγγράφου του W.I.P.O. µε τα στοιχεία της διεθνούς καταχώρησης.

Γ. ∆ιαπίστωση από την Υπηρεσία Σηµάτων παρατυπιών ή ελλείψεων της δήλωσης κατάθεσης,
κλήση αυτής προς τον καταθέτη προς διόρθωση/συµπλήρωση αυτών.

∆. ∆ιόρθωση/συµπλήρωση παρατυπιών και ελλείψεων εντός µηνός από τη σχετική κλήση.

Ε. Προέλεγχος για την ύπαρξη προγενεστέρων σηµάτων ή για την τυχόν συνδροµή απολύτων
λόγων απαραδέκτου από τον Εξεταστή, υπάλληλο της Υπηρεσίας Σηµάτων, ο οποίος
ενηµερώνει τον καταθέτη για την ύπαρξη τυχόν προβληµάτων, προκειµένου να υποβάλλει τις
παρατηρήσεις του.

ΣΤ. Υποβολή παρατηρήσεων του καταθέτη προς τον Εξεταστή εντός µηνός από τη σχετική
κλήση.

Ζ. Έλεγχος για την απόφαση του Εξεταστή στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου µέσα σε ένα µήνα από τη λήψη της ηµεροµηνίας κατάθεσης, σε περίπτωση που δεν
συντρέχει λόγος απαραδέκτου.

Η. Έλεγχος για την απόφαση του Εξεταστή στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή των παρατηρήσεων του καταθέτη.

Θ. Άσκηση προσφυγής ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων κατά της απορριπτικής
απόφασης του Εξεταστή, εντός προθεσµίας 60 ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης της
προσβαλλοµένης απόφασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ
4.2:Η
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γιώργος Αργυρός

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ

‐

Ο βασικός πλέον νόµος για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού είναι ο Ν.
3959/2011 που κατήργησε το Ν. 703/1977. Συνεπώς, στη σελ. 97 καθώς και στις σελ. 109 επ.
όπου αναφέρεται ο Ν.703/1977 αντικαθίσταται από το Ν.3959/2011.Επιπλέον, µε τη Συνθήκη
της Λισσαβώνας η αρίθµηση των άρθρων 85 και 86 έχει αντικατασταθεί από το 101 και 102 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ(ΣΛΕΕ). Άρα στη σελ.109 και σε όποια άλλη σελ. υπάρχει η
αναφορά στα σχετικά άρθρα της Συνθήκης, τα άρθρα αυτά θα πρέπει να αριθµούνται πλέον ως
101 και 102 ΣΛΕΕ. Τέλος, η τελευταία παράγραφος της σελ.109 θα πρέπει να αφαιρεθεί ως µη
χρειαζούµενη.
Η οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2
του Ν.3959/2011,οι δε ποινικές κυρώσεις στο Κεφάλαιο 7. Άρα, στη σελ.112 στο β και γ τα
άρθρα 8 και 29 αντικαθίστανται από Κεφάλαια 2 και 7 αντιστοίχως. Επιπλέον, η
∆ραστηριότητα 4/Κεφάλαιο 4 της σελ.112 καταργείται και αντικαθίσταται από το παρακάτω
κείµενο ως συνέχεια των εξαιρέσεων που δεν εµπίπτουν στο κανόνα της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του Ν.3959/2011(είναι η ακριβώς παραπάνω από τη καταργούµενη ∆ραστηριότητα
πρόταση):
Ειδικότερα, συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές δύναται να τους χορηγηθεί
απαλλαγή από την Επιτροπή Ανταγωνισµού εάν γνωστοποιηθεί η σύµπραξη εντός τριάντα
ηµερών και συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

‐

α) Η σύµπραξη να συµβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής των προϊόντων ή
στην προώθηση της τεχνικοοικονοµικής προόδου.
β) Λόγω της συµβολής αυτής να προκύπτει ωφέλεια, της οποίας ένα εύλογο τµήµα θα πρέπει να
εξασφαλίζεται για τους καταναλωτές.
γ) Οι συµπράξεις να µην επιβάλλουν περιορισµούς στις συµπράττουσες επιχειρήσεις που δεν
είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων αυτών.
δ) Οι συµπράξεις να µην δίνουν τη δυνατότητα στις συµπράττουσες επιχειρήσεις να
καταργήσουν τον ανταγωνισµό σε σηµαντικό τµήµα της οικείας αγοράς.
Με την απαλλαγή που χορηγείται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, κατόπιν εµπρόθεσµης
γνωστοποίησής της επιδιώκεται η µη εφαρµογή του απαγορευτικού κανόνα σε σύµπραξη που
είναι απαγορευµένη. Η προθεσµία γνωστοποίησης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι τριάντα
ηµέρες, κατά περίπτωση, από τη σύναψη της συµφωνίας ή της λήψης της απόφασης ή από την
εφαρµογή της εναρµονισµένης πρακτικής.

‐

Στη σελ.113 πριν από το Παράδειγµα 4 θα πρέπει να προστεθεί το εξής:
Περισσότερες επιχειρήσεις µπορούν να κατέχουν δεσπόζουσα θέση όταν συντρέχουν σωρευτικά
δύο προϋποθέσεις: αφενός έλλειψη ανταγωνισµού µεταξύ τους και αφετέρου απουσία
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού τρίτων επιχειρήσεων. Έχει γίνει πχ. δεκτό από το ∆ικαστήριο
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της ΕΕ ότι συλλογική δεσπόζουσα θέση συµβαίνει όταν δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες
επιχειρήσεις διαθέτουν από κοινού, βάσει συµφωνίας ή άδειας εκµεταλλεύσεως, ένα
τεχνολογικό προβάδισµα που τους παρέχει τη δυνατότητα να συµπεριφέρονται σε σηµαντικό
βαθµό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές τους και καταναλωτές τους. Πρέπει δε οι δεσµοί
µεταξύ των συµµετεχουσών επιχειρήσεων να είναι αρκετά στενοί ώστε να υιοθετούν ταυτόσηµη
συµπεριφορά µε σκοπό να ενδυναµώσουν τη δεσπόζουσα θέση τους. Σύµφωνα µε την Επιτροπή
Ανταγωνισµού για να υπάρχει συλλογική δεσπόζουσα θέση θα πρέπει σωρευτικά να συντρέχουν
δύο προϋποθέσεις: αφενός να υπάρχει έλλειψη αξιόλογου ανταγωνισµού µεταξύ των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων και αφετέρου να υπάρχει έλλειψη σηµαντικής ανταγωνιστικής
πίεσης προς τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις από τρίτες επιχειρήσεις (βλ. ΕΑ 20/1996,494
αναφορικά µε τη καταβολή προµήθειας σε τράπεζες και την απόφαση ∆ΕφΑθ 459/97 που
ακύρωσε την ΕΑ 20/96 (βλ. παράδειγµα 4,σελ.113)).

‐

Το Κεφάλαιο 4.2.4 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείµενο.

Η συγκέντρωση των επιχειρήσεων
Οι συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων συνήθως παρουσιάζουν περισσότερο θετικές παρά
αρνητικές επιπτώσεις για τον ελεύθερο ανταγωνισµό και ως εκ τούτου η συγκέντρωση
επιχειρήσεων δεν εµπίπτει στις απαγορεύσεις του άρθρου 1 παρ.1 και του άρθρου 2 παρ.2 του
Ν. 3959/2011. Από την άλλη πλευρά µία συγκέντρωση στην οικονοµία ενδέχεται να εγκυµονεί
κινδύνους. Αυτός είναι και ο λόγος που προβλέπεται ένα σύστηµα προληπτικού ελέγχου των
συγκεντρώσεων. ∆ηλαδή, ελέγχονται οι συγκεντρώσεις πριν την ολοκλήρωσή τους ώστε να
είναι συµβατές µε το σύστηµα του ελεύθερου ανταγωνισµού.
Σε γενικές γραµµές οι συγκεντρώσεις εντοπίζονται στην αγορά σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και
κοινοπραξίες. Ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3959/2011 συγκέντρωση
θεωρείται ότι υπάρχει όταν προκύπτει µόνιµη µεταβολή του ελέγχου µιας επιχείρησης από:
α) τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων προηγουµένως ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή τµηµάτων
επιχειρήσεων,
β) την απόκτηση από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µία
επιχείρηση ή από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, άµεσα ή έµµεσα, µε την αγορά τίτλων ή
στοιχείων του ενεργητικού, µε σύµβαση ή µε άλλο τρόπο, ελέγχου στο σύνολο ή σε τµήµατα
µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων,
γ) τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης(jointventure) που εκπληρώνει µόνιµα όλες τις λειτουργίες
µιας αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας.
Αναφορικά µε τον ανωτέρω έλεγχο αυτός συνίσταται στη καθοριστική δυνατότητα επηρεασµού
της δραστηριότητας µιας επιχείρησης µέσω δικαιωµάτων, συµβάσεων ή άλλων µέσων, ιδίως
δικαιωµάτων κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων
της επιχείρησης, ή δικαιωµάτων ή συµβάσεων που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής
επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης.
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Οι µορφές των συγκεντρώσεων είναι: 1) Οι οριζόντιες, δηλ. οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις
λειτουργούν στο ίδιο επίπεδο και στην ίδια αγορά και συνεπώς είναι άµεσα ανταγωνιστές.
Αυτές οι συγκεντρώσεις είναι οι περισσότερο επικίνδυνες για τον ανταγωνισµό. 2)Οι κάθετες,
δηλ. οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις λειτουργούν στην ίδια αγορά, αλλά σε διαφορετικό επίπεδο
παραγωγικής διαδικασίας και συνεπώς δεν είναι ανταγωνιστικές. Αυτές οι συγκεντρώσεις δεν
ενέχουν κίνδυνο για τον ανταγωνισµό, εκτός εάν εκτοπίζουν ή αποδυναµώνουν τρίτες
επιχειρήσεις. 3) Οι διαγώνιες ή σωρευτικές, δηλ. εκείνες που οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις
παράγουν συµπληρωµατικά ή παντελώς ασύνδετα µεταξύ τους προϊόντα. Αυτές οι
συγκεντρώσεις σπανίως επηρεάζουν τον ανταγωνισµό (βλ. πχ. τη περίπτωση
σύνδεσης(tying)των προϊόντων).
Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα
σε τριάντα(30) ηµέρες από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή της
ανταλλαγής ή την ανάληψη υποχρέωσης για την απόκτηση συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον
έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των συµµετεχουσών στη
συγκέντρωση επιχειρήσεων ανέρχεται στη παγκόσµια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα
εκατοµµύρια (150.000.000) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις
πραγµατοποιούν, η καθεµία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε
εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά.
Ως διοικητική κύρωση σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση
η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιβάλλει στον καθένα από τους υπόχρεους προς γνωστοποίηση
πρόστιµο ύψους τουλάχιστον τριάντα χιλάδων(30.000) ευρώ, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα
τοις εκατό(10%) του συνολικού κύκλου εργασιών. Κατά την επιµέτρηση του προστίµου
λαµβάνονται υπ’ όψιν η οικονοµική ισχύς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, το πλήθος των
επηρεαζόµενων αγορών και το επίπεδο του ανταγωνισµού σε αυτές, καθώς και η εκτιµώµενη
επίδραση της συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό.
Κατά τον έλεγχο που ασκείται η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να αποφασίσει ότι
απαγορεύεται ως ασύµβατη µε το σύστηµα του ελεύθερου ανταγωνισµού η συγκέντρωση
εκείνη που ενδέχεται να περιορίζει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά ή σε ένα
σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση µιας δεσπόζουσας θέσης. Τα
κριτήρια για την εκτίµηση της δυνατότητας µιας συγκέντρωσης να περιορίσει σηµαντικά τον
ανταγωνισµό είναι:
1)
Η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών
2)
Ο πραγµατικός ή δυνητικός ανταγωνισµός εκ µέρους επιχειρήσεων εγκατεστηµένων
εντός ή εκτός Ελλάδας.
3)
Η ύπαρξη τυχόν νοµικών ή άλλων εµποδίων εισόδου στην αγορά
4)
Η θέση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηµατοοικονοµική τους
ισχύς
5)
Οι εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής που έχουν οι προµηθευτές και αγοραστές και η
πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασµού ή στι αγορές διάθεσης των προϊόντων
6)
Η εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των σχετικών αγαθών και υπηρεσιών
7)
Τα συµφέροντα των ενδιαµέσων και τελικών καταναλωτών, καθώς και η συµβολή στην
τενικοοικονοµική πρόοδο και στη βελτίωση της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, εφόσον η
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συµβολή αυτή είναι προς το συµφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εµπόδιο στον
ανταγωνισµό.
Αναστολή πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης: Μέχρι την έκδοση της απόφασης της
Επιτροπής Ανταγωνισµού απαγορεύεται η πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης. Σε περίπτωση
που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί η συγκέντρωση, η Επιτροπή Ανταγωνισµού διατάσσει µε
απόφασή της το διαχωρισµό των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, ιδίως µε τη
διάλυση της συγχώνευσης ή τη διάθεση όλων των µετοχών ή στοιχείων του ενεργητικού που
έχουν αποκτήσει, για να επανέλθει η κατάσταση που επικρατούσε πριν από την
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης.
Σε βάρος των επιχειρήσεων που δεν συµµορφώνονται µε την απόφαση αυτή, η Επιτροπή
Ανταγωνισµού επιβάλλει πρόστιµο ύψους µέχρι δέκα τοις εκατό(10%) του συνολικού κύκλου
εργασιών των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση και επιπλέον πρόστιµο ύψους
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για κάθε ηµέρα που παρέρχεται χωρίς συµµόρφωση προς την
απόφαση.
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