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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΥΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από το : Αργυρός, Εμπορικό Δίκαιο, 2019, σελ.235, 239-244, 247- 

βασικό νομοθέτημα Ν.4072/2012 (Άρθρα 249-263) 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ→ Αναφερθείτε συνοπτικά στα 3 ερωτήματα- στόχος και 

βασικά σημεία εργασίας. 
1. Μπορεί η Α: (α) να αποχωρήσει από την Ο.Ε. ; 

Αργυρός, 2019, σελ.245 – ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ— 

1. Λόγοι Εξόδου και Δικαιώματα Εξερχόμενου Εταίρου ΟΕ 

1.Α. ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ 

Η έξοδος εταίρου από Ο.Ε. ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 260 επ. του Ν. 4072/2012 και 

εντοπίζεται σε τρεις μορφές: α) η ακούσια έξοδος οφειλόμενη στην επέλευση των γεγονότων του 

άρθρου 2601, β) η εκούσια έξοδος του άρθρου 2612 και γ) η έξοδος εταίρου προκαλούμενη από 

 
1 1. Ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση εταίρου επιφέρουν την έξοδό του από την εταιρεία, 

εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση.2. Η εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπει και άλλα γεγονότα 

που συνεπάγονται την έξοδο του εταίρου. 
2 1. Ο εταίρος μπορεί με δήλωσή του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση.2. Στην εταιρεία αορίστου χρόνου η αξία της συμμετοχής καταβάλλεται 

στον εξερχόμενο εταίρο στο τέλος της εταιρικής χρήσης.3. Στην εταιρεία ορισμένου χρόνου η καταβολή της αξίας 

συμμετοχής στον εξερχόμενο εταίρο εξαρτάται από τη συνδρομή σπουδαίου λόγου. Αν το δικαστήριο που αναφέρεται στην 
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ατομικό δανειστή του άρθρου 2623, ενώ ιδιαίτερη σημασία εμφανίζει και ο αποκλεισμός εταίρου 

του άρθρου 2634. Ειδικότερα, Λόγους – Αιτίες για την έξοδο  εταίρου από την Ομόρρυθμη Εταιρεία 

(ΟΕ) αποτελούν: (Αργυρός, 2019, σελ.245): 

◦ Με τον θάνατο εταίρου 

◦ Με την πτώχευση εταίρου 

◦ Με τη δικαστική συμπαράσταση εταίρου 

◦ Κατόπιν αιτήσεως ατομικού του δανειστή, έπειτα από άκαρπη αναγκαστική εκτέλεση 

εναντίον του 

◦ Με δήλωση εταίρου προς την εταιρεία, εκτός αν προβλέπει αλλιώς το καταστατικό 

◦ Για άλλον προβλεπόμενο από το καταστατικό λόγο 

Ωστόσο, στην εταιρική σύμβαση μπορούν να προβλέπονται και άλλα γεγονότα που επιφέρουν την 

υποχρεωτική έξοδο ενός εταίρου ή να προβλέπεται ακόμα και ότι τα γεγονότα αυτά θα επιφέρουν 

τη λύση της εταιρείας αντί της εξόδου.  

Αν ναι, ποια τα δικαιώματά της σε κάθε μια από τις ως άνω περιπτώσεις; (4 μονάδες) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ 

Αργυρός, 2019, σελ.246 – Δικαιώματα Εταίρου ΟΕ 

Ο εξερχόμενος εταίρος λαμβάνει σε κάθε περίπτωση τα εισφερθέντα από αυτόν κατά χρήση 

πράγματα. Όταν πρόκειται για ομόρρυθμη εταιρεία αορίστου χρόνου, ο εξερχόμενος εταίρος, 

ανεξαρτήτως αν η έξοδός του έγινε για σπουδαίο λόγο ή άκαιρα, λαμβάνει στο τέλος της εταιρικής 

χρήσης εντός της οποίας αποχώρησε από την εταιρία και την αξία της μερίδας του, όπως αυτή έχει 

διαμορφωθεί κατά το χρόνο της εξόδου του, αφού αφαιρεθεί η τυχόν οφειλή του λόγω συμμετοχής 

του στις ζημίες της εταιρίας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση5. Αν 

 
παράγραφο 2 του άρθρου 259 κρίνει ότι δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο εταίρος δεν έχει αξίωση για καταβολή της αξίας 

της συμμετοχής του. 
3 Εφόσον η αναγκαστική εκτέλεση κατά της περιουσίας εταίρου από ατομικό δανειστή του αποβεί άκαρπη, ο δανειστής 

μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της παραγράφου 2 του άρθρου 259 την έξοδο του εταίρου και τον καθορισμό της 

αξίας της συμμετοχής του. 
4 Αν συντρέχει στο πρόσωπο ενός εταίρου περιστατικό που θα δικαιολογούσε τη λύση της εταιρείας σύμφωνα με την 

περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 259, το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί, ύστερα από αίτηση των λοιπών 

εταίρων, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αντί της λύσης της εταιρείας, να διατάξει τον 

αποκλεισμό του εταίρου. 

 
5 Πρόσφατη νομολογία (ΜΕφ. Θεσσαλ. 570/2017) έκρινε ότι, για την αξίωση της καταβολής της αξίας της 

εταιρικής συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, ευθύνεται αποκλειστικά το νομικό πρόσωπο, διότι: «οι 

απαιτήσεις των ομορρύθμων εταίρων από την εταιρική σχέση ικανοποιούνται μόνο από την εταιρική περιουσία». 
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πρόκειται για ομόρρυθμη εταιρία ορισμένου χρόνου, κάθε εταίρος μπορεί να δηλώνει οποτεδήποτε 

τη βούλησή του για έξοδό του από την εταιρία, η οποία επέρχεται και εδώ ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη σπουδαίου λόγου, ο εξερχόμενος όμως  λαμβάνει συγχρόνως με την έξοδό του την αξία της 

μερίδας του μόνον αν συντρέχει σπουδαίος λόγος (Αργυρός, 2019, σελ.246-247). Όσον αφορά τον 

σπουδαίο λόγο ενώ δεν είναι προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος εξόδου, είναι 

ωστόσο πολύ σημαντικός διότι καθορίζει την απόδοση ή όχι της εταιρικής συμμετοχής στον 

εξερχόμενο εταίρο, γεγονός πολύ σημαντικό για τη λήψη της απόφασης περί εξόδου. 

Κατ΄επέκταση η Α ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΕ, αφού σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθρου 261 παρ. 1 του ν. 4072/2012: «Ο εταίρος μπορεί με δήλωσή του προς την εταιρεία και 

τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 

εταιρική σύμβαση». Συνεπώς, ο εταίρος είναι καταρχήν ελεύθερος να εξέλθει από μία προσωπική 

εταιρεία, χωρίς κάποια ειδικότερη προϋπόθεση. Αυτό ισχύει τόσο αναφορικά με την εταιρεία 

αορίστου όσο και με την εταιρεία ορισμένου χρόνου. Ο εταίρος, δηλαδή, με μόνη τη δήλωσή του 

προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους μπορεί να εξέλθει της εταιρείας. Η δε αξία συμμετοχής 

του καταβάλλεται στον εξερχόμενο εταίρο στο τέλος της εταιρικής χρήσης6. Ταυτόχρονα, με την 

έξοδο του εταίρου επέρχεται αναγκαστικά τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης και 

αναπροσαρμογή των ποσοστών συμμετοχής των εταίρων που παραμένουν. Η τροποποιητική 

σύμβαση θα πρέπει να δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. εντός 20 ημερών από τη 

συντέλεση του τροποποιητικού γεγονότος (Αργυρός, 2019, σελ.239-241). 

1. Μπορεί η Α: (β) να ζητήσει τη λύση της Ο.Ε.;  

Αργυρός, 2019, σελ.247 – ΛΥΣΗ ΟΕ- 

1.Β. ΛΥΣΗ ΟΕ 

Η Λύση της ΟΕ επέρχεται είτε με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, είτε με απόφαση των 

εταίρων, είτε με την κήρυξή της σε πτώχευση είτε με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση 

εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και 

άλλοι λόγοι λύσης της εταιρίας. Η καταγγελία της εταιρίας εκ μέρους εταίρου έχει πλέον απαλειφθεί 

ως προβλεπόμενος από τον νόμο λόγος λύσης της προσωπικής εταιρείας, ισχύει όμως ως τέτοιος 

 
6 Κατά ρητή διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 264, η απαίτηση του εξελθόντος εταίρου στρέφεται αποκλειστικά 

εναντίον της εταιρείας και όχι των εταίρων. Για την εύρεση της αξίας συμμετοχής εκτιμάται η περιουσιακή κατάσταση της 

εταιρίας κατά τον χρόνο αποχώρησης του εταίρου, δηλαδή το ενεργητικό (περιουσιακά της στοιχεία, υφιστάμενο 

κεφάλαιο, αξιώσεις έναντι τρίτων, αξία άυλων αγαθών κλπ,) αφαιρουμένου του παθητικού (χρέη προς τρίτους κλπ) ενώ  

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η οικονομική απόδοση της εταιρικής χρήσης τρέχουσας και προσδοκώμενης. 
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λόγος, εφόσον προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση (Αργυρός, 2019, σελ.247 & άρθρο 259 παρ. 1 

Ν.4072/2012). Σπουδαίο λόγο συνιστά οποιοδήποτε περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές 

της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, καθιστά στη συγκεκριμένη περίπτωση επαχθή 

την εξακολούθηση της εταιρίας για εκείνο τον εταίρο που ζητεί τη λύση της 

Ειδικότερα, στην κάθε ξεχωριστή εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης 

της εταιρίας (άρθρο 259 παρ. 1 εδ. 2 ν. 4072/2012). Μάλιστα, τέτοιοι λόγοι δεν αποκλείεται να 

είναι και γεγονότα που επιφέρουν άλλωστε και την έξοδο εταίρου από την εταιρεία που αφορούν 

σε μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων (όπως θάνατος ή πτώχευση εταίρου ή θέση του υπό 

δικαστική συμπαράσταση κλπ., κατ’ άρθρο 260 παρ. 1-2 ν. 4072/2012) ή και η καταγγελία της 

εταιρείας από μέρους εταίρου. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ & ΛΥΣΗ ΟΕ 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην περίπτωση εξόδου εταίρου από διμελή ομόρρυθμη 

εταιρία, όπως στην προκειμένη υπόθεση των Α & Β, καθώς και στην περίπτωση που το δικαίωμα 

εξόδου ασκεί ο ομόρρυθμος εταίρος διμελούς ετερόρρυθμης εταιρίας, η εταιρία, που καθίσταται 

μονοπρόσωπη, λύεται μόνον αν μέσα σε τέσσερις μήνες, από τη γνωστοποίηση της δήλωσης στον 

εναπομείναντα εταίρο και, μέσω αυτού, στην εταιρία, αφού, μετά την έξοδο του άλλου εταίρου, 

υποχρεωτικά είναι και διαχειριστής, δε δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ η είσοδος νέου εταίρου (άρθρα 

267 και 281 § 1 εδ. α΄ και Αργυρός, 2019, σελ.247). 

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της διατήρησης της επιχείρησης και δεδομένου ότι προβλέπεται και 

δικαίωμα εξόδου του εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 261 του ως άνω νόμου, το δικαίωμα 

δικαστικής λύσης της εταιρίας συνιστά έσχατο μέσο αντιμετώπισης της κατάστασης που ανέκυψε 

με τη συνδρομή του σπουδαίου λόγου και εγείρεται, επομένως, μόνο σε περίπτωση που δε βρεθεί 

άλλος τρόπος άρσης του αδιέξοδου7. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 263 ν. 4072/2012 «Αν 

συντρέχει στο πρόσωπο ενός εταίρου περιστατικό που θα δικαιολογούσε τη λύση της εταιρείας 

σύμφωνα με την περίπτωση δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 259, το Μονομελές Πρωτοδικείο 

μπορεί, ύστερα από αίτηση των λοιπών εταίρων, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της 

εκούσιας δικαιοδοσίας, αντί της λύσης της εταιρείας, να διατάξει τον αποκλεισμό του εταίρου». 

 

 

 
7 https://www.lawspot.gr/nomika-blogs/eyaggelos_margaritis/lysi-mias-prosopikis-omorrythmis-kai-eterorrythmis-
etaireias  

https://www.lawspot.gr/nomika-blogs/eyaggelos_margaritis/lysi-mias-prosopikis-omorrythmis-kai-eterorrythmis-etaireias
https://www.lawspot.gr/nomika-blogs/eyaggelos_margaritis/lysi-mias-prosopikis-omorrythmis-kai-eterorrythmis-etaireias


ΠΡΟΣΟΧΗ-ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ- 
ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΡΟΠΟ 

Σελίδα 6 από 11 
 

2. Δεσμεύονται η Ο.Ε. καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι Α και Β να πληρώσουν το 

ποσό της ακάλυπτης επιταγής; (4 μονάδες) 

Αργυρός, 2019, σελ.239 – ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΟΕ- Άρθρο 258 - Νόμος 4072/2012 - 

Ευθύνη εταίρων https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4072-

2012  ΕΠΙΤΑΓΗ→ Αργυρός, 2019, σελ.101-102, 109]. 

2. Ευθύνη Εταίρων ΟΕ 

Η επιταγή είναι έγγραφη, κατά ορισμένο τύπο, εντολή (πληρωμή προς τράπεζα), αποτυπώνει 

τριγωνική σχέση, στην οποία περιέχεται διπλή εξουσιοδότηση του εκδότη : ( προς αυτόν που 

απευθύνεται η εντολή (τον πληρωτή, δηλαδή, την τράπεζα) να πληρώσει αυτόν υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η επιταγή ( και ( προς τον λήπτη να ζητήσει πληρωμή από την κατονομαζόμενη στην 

επιταγή τράπεζα. Η Ακάλυπτη επιταγή είναι ένα έγγραφο - αξιόγραφο, που εμφανίστηκε νομότυπα 

και εμπρόθεσμα (εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών) από το κομιστή και δεν πληρώθηκε από την 

τράπεζα επειδή στο λογαριασμό του εκδότη δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια (Αργυρός, 2019, 

σελ.101-102). [Αργυρός, 2019, σελ.101-102, 109]. Στην περίπτωση αυτή, η τράπεζα είναι 

υποχρεωμένη - να βεβαιώσει τη μη πληρωμή της επιταγής (λόγω μη ύπαρξης διαθέσιμων 

κεφαλαίων ή μη επαρκούς υπολοίπου) σφραγίζοντας την. Η σφράγιση γίνεται στο σώμα της 

επιταγής ή σε άλλο έγγραφο αναγράφοντας την ημέρα εμφάνισης της επιταγής, και- να αναγγείλει 

τον εκδότη στο Τειρεσία. Ο κομιστής έχει δικαίωμα να απαιτήσει το ποσό της επιταγής από τον 

εκδότη, τους οπισθογράφους (αν υπάρχουν) που έθεσαν την υπογραφή τους πριν τον κομιστή. Το ποσό 

αυτό μπορεί να το διεκδικήσει με διαταγή πληρωμής ή με αγωγή. Συγχρόνως, για τη διαφύλαξη της 

αξίωσής του αυτής μπορεί να κινηθεί κατά των ως άνω οφειλετών με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 

για να ζητήσει τη συντηρητική κατάσχεση και να προλάβει τυχόν μεταβίβαση κάθε κινητής και 

ακίνητης περιουσίας [Αργυρός, 2019, σελ.109-110].. 

Όπως κάθε ένωση με νόμιμη προσωπικότητα, έτσι και η ομόρρυθμη εταιρεία ευθύνεται με 

την περιουσία της για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της. Ευθύνονται δηλαδή παράλληλα με την 

εταιρεία και οι ίδιοι, και μάλιστα, όπως ερμηνεύτηκε η διάταξη αυτή, ευθύνονται προσωπικά, 

απεριόριστα και εις ολόκληρο. Με άλλα λόγια για την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων, 

παράλληλα με το νομικό πρόσωπο, ευθύνεται και κάθε εταίρος, με την ατομική του περιουσία. 

Μάλιστα, έτσι γίνεται έντονη η ανάγκη διασφάλισης των εταιρικών δανειστών οι οποίοι 

προστατεύονται μόνο από την ευθύνη των εταίρων. Πιο ειδικά, με βάση το άρθρο 258 Ν.4072/2012 

για την ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΟΕ , ισχύουν τα ακόλουθα: 

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4072-2012
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4072-2012
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1. Συμφωνία για περιορισμό ή αποκλεισμό της ευθύνης των εταίρων κατά την παράγραφο 1 του 

άρθρου 249 δεν ισχύει έναντι των τρίτων.2. Ο εταίρος που ενάγεται για εκπλήρωση εταιρικής 

υποχρέωσης, μπορεί να προβάλλει ενστάσεις που δεν θεμελιώνονται στο πρόσωπό του, μόνον εφόσον 

θα μπορούσαν να προβληθούν από την εταιρεία.3. Ο εταίρος που εισέρχεται στην εταιρεία ευθύνεται 

απεριόριστα και εις ολόκληρον και για τα υπάρχοντα πριν από την είσοδό του εταιρικά χρέη. Αντίθετη 

συμφωνία δεν ισχύει έναντι των τρίτων. [ΕΣΕΙΣ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ-

ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ] 

άρθρον 249 παρ. 1 του Ν. 4072/2012 ευθύνη Εταίρων ΟΕ 

Ευθύνη εταίρων: Οι εταίροι ευθύνονται για τα εταιρικά χρέη και με την προσωπική τους περιουσία. 

Η ευθύνη αυτή είναι: 

~ Ευθεία, δηλαδή ο δανειστής της εταιρείας μπορεί να στραφεί κατευθείαν κατά οποιουδήποτε 

εταίρου χωρίς να υποχρεούται να στραφεί πρώτα κατά της εταιρείας. 

~ Απεριόριστη, ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας και με την 

προσωπική του περιουσία ολόκληρη. 

~ Εις ολόκληρον, δηλαδή που σημαίνει ότι κάθε ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται «αλληλεγγύως» 

με τους άλλους ομόρρυθμους εταίρους  κάθε εταίρος δηλαδή  ευθύνεται για το σύνολο του 

εταιρικού χρέους ανεξαρτήτως της συμμετοχής που έχει κατά το καταστατικό στις 

υποχρεώσεις της εταιρείας.  

Η ευθύνη των εταίρων για τις εταιρικές υποχρεώσεις αναφέρεται στις εξωτερικές σχέσεις της 

εταιρείας. Συγκεκριμένα, η ευθύνη παρέχει στους δανειστές της εταιρείας την δυνατότητα να 

στραφούν κατά των εταίρων, προκειμένου να ικανοποιηθούν για αξιώσεις τους κατά της εταιρείας 

[άρα και στην περίπτωση μιας ακάλυπτης επιταγής, όπως στην προκειμένη περίπτωση]. Η 

απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου εξακολουθεί να υπάρχει και μετά 

την έξοδό του  ή τον αποκλεισμό του από την εταιρεία, για απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας, 

που δημιουργήθηκαν έως τη δημοσίευση της αποχώρησής του στο ΓΕΜΗ. Αυτό ισχύει ακόμη και 

για εκείνες τις απαιτήσεις που έγιναν ληξιπρόθεσμες μετά την έξοδό του από την εταιρεία. Η 

ενεργητική συμμετοχή των εταίρων στις ζημιές αφορά τις σχέσεις της εταιρείας με τους εταίρους ή 

στις σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους, δηλαδή αφορά τις εσωτερικές σχέσεις της εταιρείας 

(Αργυρός, 2019, σελ.239). Η ευθύνη για τις εξωτερικές σχέσεις αφορά τις εταιρικές υποχρεώσεις 

και επειδή έχει εισαχθεί για τη διασφάλιση των εταιρικών δανειστών, στηρίζεται σε διατάξεις 

αναγκαστικού δικαίου. Αντίθετα, η συμμετοχή στις ζημιές (εσωτερικές σχέσεις) (Αργυρός, 2019, 

σελ.239-241), διέπεται από διατάξεις ενδοτικού δικαίου, διέπεται δηλαδή από διατάξεις που 

μπορούν να τροποποιηθούν με ρήτρα του καταστατικού ή με απόφαση των εταίρων. Έτσι, ενώ δεν 

είναι δυνατή η απαλλαγή του εταίρου από την ευθύνη για τις εταιρικές υποχρεώσεις ή έστω ο 
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περιορισμός της, είναι δυνατή η απαλλαγή του εταίρου από την συμμετοχή του στις ζημιές χωρίς 

αυτό να επηρεάζει την ευθύνη του για τις εταιρικές υποχρεώσεις (Αργυρός, 2019, σελ.241).  

Τέλος, θεωρείται έγκυρη σε καταστατικό μιας ΟΕ, η ρήτρα με την οποία απαλλάσσεται εταίρος 

από την υποχρέωση πληρωμής χρεών προς τρίτους, τα οποία αναλαμβάνουν να τακτοποιήσουν οι 

υπόλοιποι εταίροι (Αργυρός, 2019, σελ.240).  

Ο εξερχόμενος εταίρος εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι των τρίτων8, εταιρικών δανειστών, για τα 

χρέη της εταιρείας που υπήρχαν μέχρι την καταχώριση της αποχώρησής του στο ΓΕΜΗ. Επιπλέον, 

ευθύνεται και για τις εταιρικές συμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες κατέστησαν απαιτητές μετά τη 

δημοσίευση της εξόδου του εφόσον αυτές οι συμβάσεις [π.χ. επιταγές] καταρτίσθηκαν σε χρόνο 

που ο εταίρος διατηρούσε την εταιρική του ιδιότητα. Το ίδιο ισχύει και για υποχρεώσεις εκ του 

νόμου (π.χ. από αδικοπραξία), εφόσον τα γενεσιουργά της ευθύνης πραγματικά περιστατικά έλαβαν 

χώρα ενόσω ο εξελθών ήταν ακόμη εταίρος. Μάλιστα, η παραπάνω ευθύνη υφίσταται ανεξάρτητα 

απ’ το αν το ύψος της έχει συνυπολογισθεί στην καταβλητέα αξία της εταιρικής συμμετοχής 

(Αργυρός, 2019, σελ.240)9. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η εταιρεία «PAROS ROOMS RENTALS Ο.Ε.» και οι  

ομόρρυθμοι εταίροι Α και  Β δεσμεύονται  να πληρώσουν το ποσό της ακάλυπτης επιταγής, 

επειδή κατά το άρθρο 258 Ν.4072/2012, έχουν αλληλέγγυα, προσωπική και εις ολόκληρο ευθύνη 

για τα εταιρικά χρέη των εταίρων. 

 

 
8 Ωστόσο, οι αξιώσεις των εταιρικών δανειστών για τα εταιρικά χρέη παραγράφονται μετά από πέντε χρόνια από την 

καταχώριση της εξόδου ή του αποκλεισμού του εταίρου στο ΓΕΜΗ, εκτός κι αν η αξίωση κατά της εταιρείας υπόκειται σε 

συντομότερη παραγραφή. Αν η αξίωση του δανειστή κατά της εταιρείας καταστεί ληξιπρόθεσμη μετά την καταχώριση της 

εξόδου ή του αποκλεισμού στο ΓΕΜΗ, η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σημείο, κατά το οποίο η απαίτηση καθίσταται 

ληξιπρόθεσμη. (άρ. 269 και Αργυρός, 2019, σελ.240). 

 
9 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 249 παρ.1 και 258 Ν. 4072/2012, τα οποία αναφέρονται στην ευθύνη των εταίρων 

για τις εταιρικές υποχρεώσεις, για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται όλοι οι εταίροι απεριόριστα και σε ολόκληρο (άρθρο 

249 παρ.1 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 εις ολόκληρο (ΑΚ 481). Σύμφωνα 

με τις διατυπώσεις των άρθρων 251, 258 παρ. 3 και 259 παρ. 1, ευθύνονται όλοι όσοι τυγχάνουν εταίροι κατά την σύσταση 

της εταιρείας, όσοι εισέρχονται σε αυτήν μεταγενέστερα για τα υπάρχοντα πριν την είσοδό τους εταιρικά χρέη καθώς και 

όσοι φέρουν την ιδιότητα του εταίρου κατά το χρόνο λύσης της εταιρείας.   
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3. Μπορεί να καταχωρισθεί ως σήμα τμήμα της επωνυμίας της Ο.Ε. και συγκεκριμένα ηλεκτική 

ένδειξη «PAROS ROOMS RENTALS»; (2 μονάδες) 

Αργυρός, 2019, σελ.163-164-166 ΣΗΜΑ  & ‘Αρθρα 121-124 Ν.4072/2012  

3. Απόλυτοι και Σχετικοί ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 121 Ν.4072/2012, 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.  

Οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου 

Σχετικά με τους λόγους απόλυτου απαραδέκτου (άρθ. 123 Ν. 4072/2012), δεν καταχωρίζονται ως 

σήματα “η σημαία, τα εμβλήματα, τα σύμβολα, οι θυρεοί, τα σημεία και τα επισήματα του ελληνικού 

κράτους...., καθώς και τα σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδίως θρησκευτικά σύμβολα, 

παραστάσεις και λέξεις (Αργυρός, 2019, σελ.164). Περαιτέρω, με βάση το άρθρο 123 (1)(β) ν. 

4072/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 123(4) ν. 4072/2012: Tο σήμα κατ’ αρχήν δε διαθέτει 

διακριτική δύναμη, αλλά μπορεί να καταχωρισθεί αν μέχρι την ημερομηνία κατάθεσής του 

αποκτήσει τέτοια δύναμη λόγω της χρήσης του. Δεν μπορούν να καταχωρισθούν ως σήματα, ή εάν 

έχουν καταχωρισθεί είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα (Άρθρο 123Ν.4072/2012 & Αργυρός, 

2019, σελ.164-165): 

~ σημεία τα οποία στερούνται διακριτικού χαρακτήρα  

~ συνίστανται αποκλειστικά σε σημεία ή ενδείξεις που μπορεί να χρησιμεύσουν στο εμπόριο 

για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της 

γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας 

ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας  

~ συνίστανται αποκλειστικά σε σημεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην 

καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου 
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Οι σχετικοί λόγοι απαραδέκτου 

Η προβολή των σχετικών λόγων απαραδέκτου αποτελεί «υπόθεση των ενδιαφερομένων» κατόπιν 

άσκησης ανακοπής από τον δικαιούχο προγενέστερου σήματος, σημείο δεν γίνεται δεκτό για 

καταχώριση ή, αν έχει καταχωρισθεί, ακυρώνεται μετά την άσκηση αίτησης ακυρότητας (άρθρο 

124 ν.4072/2012 & Αργυρός, 2019, σελ.166): 

~ αν ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα για τα οποία ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα 

ζητείται ή έχει καταχωριστεί, ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα 

(«παραποίηση σήματος») 

~ αν λόγω της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και του ταυτόσημου ή της ομοιότητας των προϊόντων 

ή υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού (απομίμηση 

σήματος») 

~ αν ταυτίζεται ή είναι παρόμοιο με προγενέστερο σήμα, ανεξαρτήτως του αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 

για τις οποίες κατατέθηκε ή καταχωρίστηκε ταυτίζονται ή είναι παρόμοια ή δεν είναι παρόμοια με εκείνα 

για τα οποία έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον το προγενέστερο σήμα έχει φήμη στην 

Ελλάδα ή, σε περίπτωση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει φήμη στην Ένωση και η χρησιμοποίηση 

του μεταγενέστερου σήματος, χωρίς εύλογη αιτία, θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό 

χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος, ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό 

χαρακτήρα ή τη φήμη («σήμα φήμης»)  

~ προσκρούει σε δικαίωμα προγενέστερου διακριτικού γνωρίσματος που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές, 

~ προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα της προσωπικότητας τρίτου ή σε προγενέστερο δικαίωμα 

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Τέλος, όσον αφορά την Επωνυμία της εν λόγω εταιρείας, θα έπρεπε να είχε σχηματιστεί από το 

όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων ή από το αντικείμενο της επιχείρησης ή από άλλες λεκτικές 

ενδείξεις. Πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις "Ομόρρυθμη Εταιρεία" ή 

το ακρωνύμιο «ΟΕ» 

Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον λείπει η ένδειξη ΟΕ ή ολογράφως Ομόρρυθμη Εταιρεία, 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να καταχωρισθεί ως σήμα τμήμα της επωνυμίας της Ο.Ε.. Επιπλέον  η λεκτική 

ένδειξη «PAROS ROOMS RENTALS» δεν μπορεί να καταχωρισθεί διότι προσκρούει  στο άρθρο 

123 Ν.4072/2012 για τους απόλυτους λόγους απαράδεκτου. Αυτό, διότι η φράση αυτή καταρχάς 

στερείται διακριτικού χαρακτήρα , συνίστανται αποκλειστικά σε φράση που μπορεί να χρησιμεύσει 

στην αγορά για τη δήλωση του είδους και του προορισμού της υπηρεσίας μίσθωσης καταλυμάτων, 

με γεωγραφικό προσδιορισμό της υπηρεσίας στην Πάρο, στοιχείο που μοιράζονται όλοι οι 

ξενοδόχοι του νησιού, δηλαδή χωρίς διάκριση, για κάθε επιχείρηση με καταλύματα εφόσον 

συνίσταται σε ένδειξη/σημείο που χρησιμοποιείται στο εμπόριο για να δηλώσει την ίδια την παροχή 

της υπηρεσίας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ→ Συνοψίστε τα 3 ερωτήματα 
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