
Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία 

Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον 

Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) 

Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη 

εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών, αλληλεγγύως 

υπευθύνων και ενός ή πολλών συνεταίρων, απλών χρηματοδοτών, οι 

οποίοι ονομάζονται ετερόρρυθμοι και ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού 

της εισφοράς τους. Χαρακτηριστικό στοιχείο, λοιπόν, της ετερόρρυθμης 

εταιρείας είναι η διαίρεση των εταίρων σε δύο κατηγορίες: τους 

ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους. 

Ομόρρυθμοι εταίροι 

Η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της 

εταιρείας είναι -όπως και στην ομόρρυθμη εταιρεία- αλληλέγγυα και 

απεριόριστη. Κάθε ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται μαζί με την εταιρεία 

και τους άλλους ομόρρυθμους εταίρους «εις ολόκληρον» για τα χρέη 

της εταιρείας. 

Ετερόρρυθμοι Εταίροι 

Αντίθετα, ο κάθε ετερόρρυθμος εταίρος έχει περιορισμένη ευθύνη 

απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας, που δεν μπορεί να υπερβεί το 

ποσό της εισφοράς του στην εταιρεία. Η ετερόρρυθμη εταιρεία έχει 

νομική προσωπικότητα και καταλέγεται μεταξύ των εμπορικών 

προσωπικών εταιρειών. Συνεπώς, έχει την εμπορική ιδιότητα, οι πράξεις 

της τεκμαίρεται ότι είναι εμπορικές, μπορεί να πτωχεύσει κλπ. 

Στην ετερόρρυθμη εταιρεία εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του 

Εμπορικού Νόμου (τόσο περί ετερόρρυθμης, όσο και περί ομόρρυθμης 

εταιρείας) και συμπληρωματικώς αυτές περί εταιρειών του Αστικού 

Κώδικα. 

Απλή και κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρεία 

Ο νόμος (άρθρα 24-28 και 47-50 Ε.Ν.) διακρίνει δύο είδη ετερορρύθμων 

εταιρειών: την απλή ετερόρρυθμη και την κατά μετοχές ετερόρρυθμη 

εταιρεία. Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών εταιρικών τύπων είναι 

ότι στην απλή τα μερίδια των ετερορρύθμων εταίρων (που δεν 

επιτρέπεται να παρασταθούν με τίτλους) είναι κατ' αρχήν αμεταβίβαστα 

και ανεκχώρητα, ενώ στην κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρεία, τα 

μερίδια των ετερορρύθμων εταίρων παρίστανται με μετοχικούς τίτλους 

(όπως στην ανώνυμη εταιρεία), που είναι ελεύθερα μεταβιβαστοί. 



Εταιρική επωνυμία 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Εμπορικού Νόμου ορίζεται ότι η 

ετερόρρυθμη εταιρεία διευθύνεται «υπό εταιρικήν επωνυμίαν», που φέρει 

κατ' ανάγκη το όνομα ενός ή περισσοτέρων ομορρύθμων εταίρων. Και 

στο άρθρο 25 Ε.Ν. διατυπώνεται ο παραπάνω ορισμός πιο 

κατηγορηματικά: Το όνομα του (οποιουδήποτε) ετερόρρυθμου εταίρου 

«δεν δύναται να εισέλθει εις την εταιρικήν επωνυμίαν». 

Συνεπώς, η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας θα γίνει από ένα ή 

περισσότερα ονόματα ομόρρυθμων εταίρων με ενδεχόμενη προσθήκη 

και άλλων λέξεων ενδεικτικών του είδους της ασκούμενης επιχειρήσεως. 

Ακόμα, μπορεί να προστεθεί δίπλα στο όνομα ή τα ονόματα της 

επωνυμίας η ένδειξη «και Σία» (δηλαδή και συντροφιά), η οποία θα 

καλύπτει τους μη αναφερόμενους στην επωνυμία εταίρους, αδιάφορο 

αν αυτοί είναι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι. Δεν αναφέρει κυρώσεις ό 

νόμος για την περίπτωση που το όνομα ενός ετερόρρυθμου εταίρου 

περιλήφθηκε στην εταιρική επωνυμία. Έχει γίνει δεκτό, όμως, από τη 

νομολογία ότι, σε τέτοια περίπτωση, ο ετερόρρυθμος αυτός εταίρος 

ευθύνεται απέναντι στους καλόπιστους τρίτους, όπως και κάθε 

ομόρρυθμος (απεριόριστα και σε ολόκληρο). 

Εταιρικές εισφορές 

Κατά την έκφραση του άρθρου 23 του Εμπορικού Νόμου, ο 

ετερόρρυθμος εταίρος είναι απλός χρηματοδότης. Ωστόσο, έγινε δεκτό 

ότι μπορεί η εισφορά του να συνίσταται όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και 

σε είδος (κινητά ή ακίνητα πράγματα, κατά κυριότητα ή μόνο κατά 

χρήση). Σχετικά με το αν η προσωπική εργασία του ετερορρύθμου 

εταίρου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς του στην εταιρεία, 

καλό είναι να αποφεύγεται γιατί οι διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του 

Εμπορικού Νόμου μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Επειδή κατά 

το άρθρο 27 ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να κάμει καμιά πράξη 

διαχειρίσεως ή να εργασθεί στις υποθέσεις της εταιρείας ούτε κατ' 

επιτροπήν(1'. Και κατά το άρθρο 28, εάν παραβεί την παραπάνω 

απαγόρευση, ευθύνεται αλληλεγγύως με τους ομόρρυθμους εταίρους 

για όλα τα χρέη και όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας. 

Το γεγονός ότι το άρθρο 23 Ε.Ν. χαρακτηρίζει τον ετερόρρυθμο εταίρο 

απλό χρηματοδότη δεν πρέπει να δημιουργήσει αμφιβολία ως προς την 

εταιρική του ιδιότητα. Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν είναι δανειστής της 

εταιρείας, αφού με την εισφορά του αποκτά δικαιώματα στα κέρδη της 

εταιρείας και υφίσταται τις ζημιογόνες συνέπειες αυτής (έστω και μόνο 

μέχρι του ποσού της εισφοράς του). 

Σύσταση ετερόρρυθμης εταιρείας 



Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρείας γίνεται, όπως και της 

ομόρρυθμης, με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 39 

Ε.Ν.), το οποίο υπογράφεται από όλους τους εταίρους (ομόρρυθμους 

και ετερόρρυθμους). Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η διαδικασία της 

ομόρρυθμης, όπως αυτή αναπτύσσεται λεπτομερώς στην παράγραφο 

2 του πρώτου κεφαλαίου του παρόντος τόμου. 

Δημοσίευση καταστατικού 

Τα άρθρα 43-44 Ε.Ν. ομιλούν για δημοσίευση περιλήψεως καταστατικού, 

η οποία μπορεί να υπογράφεται μόνο από τους ομόρρυθμους 

εταίρους. Στην πράξη έχει επικρατήσει — και ορθώς — να κατατίθεται 

στο αρμόδιο πρωτοδικείο για δημοσίευση ολόκληρο το καταστατικό, το 

οποίο, βέβαια, έχει υπογραφεί από το σύνολο των εταίρων.  

Δικαιώματα και υποχρεώσεις ετερόρρυθμου 

εταίρου 

Σε αντίθεση με τον ομόρρυθμο εταίρο της εμπορικής ετερόρρυθμης 

εταιρείας (που είναι έμπορος), ο ετερόρρυθμος εταίρος αυτής δεν 

καθίσταται έμπορος από μόνη την πράξη της συμμετοχής του σ' αυτήν, 

έστω κι αν γίνει δεκτή η άποψη ότι η συμμετοχή καθαυτή είναι πράξη 

εμπορική. 

Η διαχείριση της ετερόρρυθμης εταιρείας ανήκει στους ομόρρυθμους 

εταίρους αυτής, που την ασκούν όπως και στην ομόρρυθμη εταιρεία. Ο 

ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να κάμει καμιά πράξη διαχειρίσεως ή 

να εργασθεί στις υποθέσεις της εταιρείας ούτε κατ' επιτροπήν (άρθρο 27 

Ε.Ν.). Η αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής είναι ότι ο ετερόρρυθμος 

εταίρος δεν μπορεί να εργασθεί σε υποθέσεις της εταιρείας κατά τρόπο 

που θα ήταν δυνατό να προκληθεί στους συναλλασσόμενους η 

εντύπωση πως ενεργεί σαν διαχειριστής. Μπορεί, όμως, να αναλάβει 

υπηρεσία υπαλλήλου στην εταιρεία (με σχέση μισθώσεως εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου). Επίσης, δεν δικαιούται να εκπροσωπεί την εταιρεία 

έναντι τρίτων. 

Δεν παραβιάζεται, όμως, η θεσπιζόμενη από το άρθρο 2 7 του 

Εμπορικού Νόμου απαγόρευση αναμίξεως του ετερόρρυθμου εταίρου 

στις πράξεις της εταιρείας, όταν αυτός μετέχει (μαζί με όλα τα άλλα μέλη 

της) στη λήψη αποφάσεων εσωτερικής φύσεως, όπως π.χ. 

αναδιοργανώσεως της εταιρείας. Επίσης, ο ετερόρρυθμος εταίρος 

διατηρεί αλώβητο το δικαίωμα του να ελέγχει τον τρόπο διαχειρίσεως της 

εταιρείας και να ζητεί σχετικές πληροφορίες από τους διαχειριστές της. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι περιορισμοί στην ανάμιξη 

του ετερόρρυθμου εταίρου στα πράγματα της εταιρείας αφορούν μόνο 

τις προς τα έξω σχέσεις αυτού (με τους τρίτους που συναλλάσσονται με 



την εταιρεία, τις αρχές κ.ο.κ.), ενώ δεν ισχύουν για τις προς τα έσω 

σχέσεις αυτού (με τους συνεταίρους του). 

Υποχρέωση να εισφέρει την εισφορά του στην εταιρεία και ευθύνη μέχρι 

του ύψους αυτής για τα χρέη της εταιρείας έχει ο ετερόρρυθμος εταίρος. 

Επίσης υποχρεούται να συντελεί στην προώθηση των εταιρικών 

σκοπών και δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του ή για λογαριασμό 

τρίτων πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρείας (άρθρο 747 

Α.Κ.). 

Για τη μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας του ετερόρρυθμου εταίρου 

ισχύουν όσα και επί ομόρρυθμου εταίρου. Δηλαδή, απαιτείται 

συναίνεση όλων των εταίρων ή (εφόσον υπάρχει σχετική ρήτρα στο 

καταστατικό) απόφαση της πλειοψηφίας αυτών. 

Απεριόριστη ευθύνη ομορρύθμων εταίρων Ε.Ε. Οι ομόρρυθμοι εταίροι 

τόσο της ομόρρυθμης, όσο και της ετερόρρυθμης εταιρείας έχουν 

απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας. Από το συνδυασμό δε 

των διατάξεων των άρθρων 1 και 22 του Εμπορικού Νόμου και του 

άρθρου 1047 § 1 του Κ. Πολ. Δ. προκύπτει ότι οι ευθυνόμενοι ως 

ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρείας, 

είναι από μόνη την ιδιότητα τους "αυτή έμποροι και υπόκεινται σε 

προσωπική κράτηση για τα εμπορικά χρέη της εταιρείας, ευθυνόμενοι 

«εις ολόκληρον» με αυτήν. Αυτά εφαρμόζονται και για χρέη της εταιρείας 

προς το Δημόσιο. 

Λύση ετερόρρυθμης εταιρείας 

Οι λόγοι που επιφέρουν τη λύση της ετερόρρυθμης εταιρείας είναι 

εκείνοι που ισχύουν γενικά στις προσωπικές εταιρείες και αναφέρονται 

στην παράγραφο 15 του τέταρτου κεφαλαίου του παρόντος τόμου. Εδώ 

να τονισθεί απλώς ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος έχει — όπως και ο 

ομόρρυθμος — δικαίωμα να καταγγείλει την εταιρεία και να προκαλέσει 

τη λύση της εταιρείας. Βεβαίως, αυτό γίνεται με τους όρους και τις 

συνέπειες που προβλέπει ο νόμος (βλ. παράγραφο 15 τέταρτου 

κεφαλαίου). Ακόμα, ο θάνατος, η απαγόρευση και η πτώχευση του 

ετερόρρυθμου εταίρου αποτελούν λόγο λύσεως της εταιρείας, όπως 

συμβαίνει και με τους ομόρρυθμους εταίρους. 

Αν στην ετερόρρυθμη εταιρεία υπάρχει μόνο ένας ετερόρρυθμος 

εταίρος και αποχωρήσει απ' αυτήν, τότε η ετερόρρυθμη εταιρεία 

μετατρέπεται αυτομάτως σε ομόρρυθμη. Αν στην ετερόρρυθμη εταιρεία 

υπάρχει ένας μόνο ομόρρυθμος εταίρος και αποχωρήσει απ' αυτήν, 

τότε επέρχεται λύση της εταιρείας. Η λύση αυτής αποφεύγεται μόνο αν, 

με τροποποίηση του καταστατικού, αντικατασταθεί από άλλο εταίρο 

ομόρρυθμο (είτε κατόπιν μετατροπής ενός ετερόρρυθμου εταίρου σε 

ομόρρυθμο είτε με την είσοδο νέου προσώπου στην εταιρεία ως 



ομόρρυθμου εταίρου).Η καταγγελία της ετερόρρυθμης εταιρείας, που 

έχει συσταθεί για ορισμένο χρόνο, οποτεδήποτε, από ετερόρρυθμο 

εταίρο επιφέρει πάντοτε τη λύση της εταιρείας, αζημίως για τον 

καταγγέλλοντα, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Σαν τέτοιος λόγος 

νοείται, κυρίως, η ουσιώδης παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων, 

αλλά και άλλα γεγονότα, τα οποία από την αρχή της καλής πίστεως και 

τα συναλλακτικά ήθη δικαιολογούν τη διακοπή της. 

Η καταγγελία της ετερόρρυθμης εταιρείας, που έχει συσταθεί για 

ορισμένο χρόνο, οποτεδήποτε, από ετερόρρυθμο εταίρο επιφέρει 

πάντοτε τη λύση της εταιρείας, αζημίως για τον καταγγέλλοντα, εφόσον 

υπάρχει σπουδαίος λόγος. Σαν τέτοιος λόγος νοείται, κυρίως, η 

ουσιώδης παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων, αλλά και άλλα 

γεγονότα, τα οποία από την αρχή της καλής πίστεως και τα 

συναλλακτικά ήθη δικαιολογούν τη διακοπή της εταιρικής σχέσεως από 

τον καταγγέλλοντα. 

Συνέχιση Ε.Ε. με τους κληρονόμους θανόντος 

εταίρου 

Κατά το άρθρο 773 Αστικού Κώδικα, η προσωπική εταιρεία λύεται με το 

θάνατο ενός από τους εταίρους. Μπορεί, όμως, να συμφωνηθεί ότι η 

εταιρεία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων ή μεταξύ τούτων και 

των κληρονόμων του θανόντος. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 

προϋπόθεση συνεχίσεως της προσωπικής εταιρείας με τους 

κληρονόμους του θανόντος εταίρου είναι η ύπαρξη σχετικής ρήτρας 

στο καταστατικό, καθώς και η αποδοχή από τους κληρονόμους της 

κληρονομιάς (ή η μη αποποίηση αυτής). Ο κληρονόμος θανόντος 

ομορρύθμου εταίρου (ευθυνόμενου απεριορίστως για τα χρέη της 

εταιρείας) ευθύνεται και ο ίδιος για τα μέχρι της εισόδου του στην 

εταιρεία εταιρικά χρέη και με την προσωπική του περιουσία, εκτός αν 

αποδέχθηκε την κληρονομιά επ' ωφελεία απογραφής. Στην τελευταία 

περίπτωση πρέπει να κάμει ρητή περί αυτού δήλωση.  


