
Χαρακηηριζηικά Ομόρρσθμης 

Εηαιρείας (Ο.Ε.) 

Έννοια 

Τελ έλλνηα ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο δίλεη ν Εκπνξηθόο Νόκνο ζηα άξζξα 20-22 

απηνύ. Εηδηθόηεξα ην άξζξν 20 Ε.Ν. νξίδεη: «Οκόξξπζκνο (εηαηξεία) είλαη ε 

ζπζηαηλνκέλε κεηαμύ δύν ή θαη πνιιώλ, ζθνπόλ ερόλησλ λα ζπλεκπνξεύνληαη ππό 

επσλπ-κίαλ εηαηξηθήλ». Η επηζηήκε θαη ε λνκνινγία, θαζώο θαη δηάθνξεο άιιεο 

δηαηάμεηο κε επηζηέγαζκα, ηειηθά, ην άξζξν 784 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, ζπκπιήξσζαλ 

ηνλ παξαπάλσ νξηζκό, πξνζζέηνληαο όηη ε νκόξξπζκε εηαηξεία έρεη δηθή ηεο λνκηθή 

πξνζσπηθόηεηα, δηαθεθξηκέλε από απηήλ ησλ εηαίξσλ ηεο. Σπλέπεηα ηνύηνπ είλαη όηη 

έρεη δηθή ηεο λνκηθή ύπαξμε, επσλπκία, θαηνηθία (έδξα), ηζαγέλεηα θαη δηθή ηεο 

πεξηνπζία. Τν άξζξν 741 Α.Κ. πξνζδηνξίδεη όηη ε επηδίσμε ηνπ θνηλνύ ζθνπνύ ηεο 

εηαηξείαο (πνπ είλαη ηδίσο νηθνλνκηθόο) γίλεηαη κε θνηλέο εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ. 

Εμάιινπ νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα πεξί εηαηξεηώλ (άξζξα 741-784) αθνξνύλ, 

βαζηθά, ηηο αζηηθέο εηαηξείεο, επηθνπξηθώο, όκσο, εθαξκόδνληαη θαη ζηηο εκπνξηθέο 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο. 

Προζωπικόηηηα Ο.Ε. 

Όπσο ζεκεηώζεθε θαη παξαπάλσ, ηόζν ε νκόξξπζκε εηαηξεία, όζν θαη ε 

εηεξόξξπζκε, έρνπλ δηθή ηνπο λνκηθή πξνζσπηθόηεηα, δειαδή, απνηεινύλ λνκηθά 

πξόζσπα. 

Η έλαξμε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθόηεηαο ηεο πξνζσπηθήο εηαηξείαο επέξρεηαη κε ηελ 

θαηά λόκνλ δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο ζηα εηδηθά βηβιία ηνπ αξκόδηνπ 

πξσηνδηθείνπ. Τν πέξαο δε απηήο επέξρεηαη από ηε ζηηγκή πνπ ζα ηειεηώζεη ε 

εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο θαη ε δηαλνκή ηνπ θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ ζηνπο πξώελ 

εηαίξνπο. 

Η λνκηθή πξνζσπηθόηεηα ηεο Ο.Ε. παξακέλεη αλαινίσηε θαη όηαλ ηξνπνπνηεζεί ην 

θαηαζηαηηθό απηήο, εμαθνινπζεί δε θαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθαζαξίζεσο γηα ηηο 

αλάγθεο απηήο. Η νκόξξπζκε εηαηξεία απνθηά λνκηθή πξνζσπηθόηεηα κε ηελ θαηά 

λόκν δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο (πξηλ ηνύην ζπκβεί, δελ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεηαη νύηε λα γίλεηαη ππνθείκελν δηθαησκάησλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη 

εηαίξνη ηεο ππό ζύζηαζε Ο.Ε. ζπλάςνπλ δηθαηνπξαμίεο κε ηξίηνπο — πξηλ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο — γίλνληαη απηνί (νη εηαίξνη) θνξείο ησλ 

ζρεηηθώλ δηθαησκάησλ, έζησ θαη αλ νη ζπλαιιαζζόκελνη απέβιεπαλ ζηελ εηαηξεία). 

Τν γεγνλόο όηη ε πξνζσπηθή εηαηξεία απνηειεί λνκηθό πξόζσπν έρεη νξηζκέλεο 

λνκηθέο ζπλέπεηεο, όπσο: Έρεη επσλπκία, θαηνηθία (έδξα), ηζαγέλεηα θαη όξγαλα 

(θπζηθά πξόζσπα) πνπ ηελ εθπξνζσπνύλ θαη δηνηθνύλ (δηαρεηξίδνληαη) ηηο εηαηξηθέο 

ππνζέζεηο θαη ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία. Έδξα ηεο εηαηξείαο (θαηνηθία) είλαη ν ηόπνο, 

όπνπ ιεηηνπξγεί ε δηνίθεζε (δηαρεηξηζηέο) απηήο. Καηά ησλ εθπξνζώπσλ 

(δηαρεηξηζηώλ) ηεο πξνζσπηθήο εηαηξείαο κπνξεί λα δηαηαρζεί πξνζσπηθή θξάηεζε 

γηα απαηηήζεηο εκπνξηθέο ή από αδηθνπξαμία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1047 § 3 ηνπ Κ. 



Πνι. Δηθνλνκίαο. Αθόκα, ε εηαηξεία έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα απνθηά θπξηόηεηα επί 

θηλεηώλ θαη αθηλήησλ πξαγκάησλ, αιιά θαη άιια δηθαηώκαηα. Έηζη, έρεη δηθή ηεο 

πεξηνπζία, δηαθεθξηκέλε από εθείλε ησλ εηαίξσλ απηήο. Τα αθίλεηα ηεο πξνζσπηθήο 

εηαηξείαο θαηαρσξνύληαη ζε εηδηθή κεξίδα ηνπ νηθείνπ ππνζεθνθπιαθείνπ. Επίζεο, ε 

εηαηξεία έρεη δηθαίσκα λα επηδηώμεη ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε πνπ ππέζηε ε 

πξνζσπηθόηεηα ηεο. Τέινο, ε εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη σο κέινο 

άιιεο εηαηξείαο, νπνηνπδήπνηε ηύπνπ, θαη λα παξίζηαηαη ζην δηθαζηήξην σο δηάδηθν 

κέξνο, εθπξνζσπνύκελε από ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηεο.  

Απεριόριζηη εσθύνη εηαίρων  

Σην άξζξν 22 Ε.Ν. νξίδεηαη: «Οη νκόξξπζκνη ζπλεηαίξνη, νη αλαθεξόκελνη εηο ην 

θαηαζηαηηθόλ ηεο εηαηξείαο έγγξαθνλ, ππόθεηληαη αιιειεγγύσο εηο όιαο ηαο 

ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο, αλ θαη ππνγεγξακκέλνο παξ' ελόο κόλνπ ησλ ζπλεηαίξσλ, 

ππό ηελ εηαηξηθήλ όκσο επσλπκίαλ». Η έλλνηα ηεο αιιειεγγύεο είλαη ε ηεο ζε 

νιόθιεξν ελνρήο θαηά ηνλ Αζηηθό Κώδηθα. Τελ αιιειέγγπα επζύλε θέξνπλ ηόζν ην 

λνκηθό πξόζσπν ηεο Ο.Ε., όζν θαη όια ηα (νκόξξπζκα) κέιε απηήο γηα ηελ πιεξσκή 

ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη λνκίκσο ε εηαηξεία. Ο δαλεηζηήο, επνκέλσο, 

δηθαηνύηαη (ζύκθσλα κε ην άξζξν 482 Α.Κ.) λα απαηηήζεη ην ρξένο ηεο εηαηξείαο θαη' 

αξέζθεηαλ από νπνη¬νδήπνηε εηαίξν είηε ελ όισ είηε ελ κέξεη. 

Να ηνληζζνύλ ηδηαηηέξσο δύν ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο επζύλεο ησλ νκνξξύζκσλ 

εηαίξσλ: 

 Οη εηαίξνη ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο (πνπ είλαη όινη ηνπο νκόξξπζκνη) 

επζύλνληαη απεξηόξηζηα θαη ζε νιόθιεξν. Τν «απεξηόξηζηα» ζεκαίλεη όηη νη 

νκόξξπζκνη εηαίξνη επζύλνληαη κε νιόθιεξε ηελ πεξηνπζία ηνπο, ελώ ην «εηο 

νιόθιεξνλ» ζεκαίλεη αιιειέγγπα επζύλε κεηαμύ όισλ ησλ εηαίξσλ. 

 Τελ ίδηα επζύλε έρνπλ θαη νη νκόξξπζκνη εηαίξνη ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξείαο. 

 Σε πεξίπησζε ιύζεσο ηεο εηαηξείαο δελ ιύνληαη θαη νη πθηζηάκελεο 

ζπκβάζεηο απηήο, έζησ θη αλ αλαθέξνληαη ζε ρξόλν κεηαγελέζηεξν ηεο 

ιύζεσο. Οη νκόξξπζκνη εηαίξνη επζύλνληαη καδί κε ηελ εηαηξεία γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ λνκίκσλ ππνρξεώζεσλ «εηο νιόθιεξνλ» έθαζηνο θαη ν 

δαλεηζηήο δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη ην ρξένο από νπνηνδήπνηε ζπλνθεη- 

 Σε πεξίπησζε κεηαηξνπήο νκόξξπζκεο ή εηεξόξξπζκεο εηαηξείαο ζε 

αλώλπκε, νη ηέσο νκόξξπζκνη εηαίξνη εμαθνινπζνύλ λα επζύλνληαη 

απεξηνξίζησο θαη «εηο νιόθιεξνλ» γηα ηηο κέρξη ηεο κεηαηξνπήο 

αλαιεθζείζεο ππνρξεώζεηο ηεο πξνζσπηθήο εηαηξείαο. Αλάινγε εθαξκνγή 

ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 53 § 4 ηνπ Ν. 31,90/55, πνπ πξνβιέπεη ηελ 

παξαπάλσ επζύλε ησλ νκόξξπζκσλ εηαίξσλ ζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο 

πξνζσπηθήο εηαηξείαο ζε Ε.Π.Ε.(2). 

 Κάζε λένο νκόξξπζκνο εηαίξνο, πνπ εηζέξρεηαη ζε πξνζσπηθή εηαηξεία, 

επζύλεηαη γηα όια ηα ρξέε απηήο, αζρέησο αλ απηά δεκηνπξγή¬ζεθαλ πξηλ ή 

κεηά ηελ είζνδν ηνπ ζηελ εηαηξεία, εθηόο αλ αληίζεηε κεηαμύ ησλ εηαίξσλ 

ζπκθσλία γηα ηα πξνγελέζηεξα (ηεο εηζόδνπ ηνπ) ρξέε ηεο εηαηξείαο. 



Εμπορική ιδιόηηηα εηαιρείας και εηαίρων 

Η νκόξξπζκε εηαηξεία έρεη ηελ εκπνξηθή ηδηόηεηα θαηά ην νπζηαζηηθό θξηηήξην, 

δειαδή, από ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ αλαπηύζζεη (εκπνξηθέο πξάμεηο). Οη νκόξξπζκνη 

εηαίξνη ηόζν ησλ νκνξξύζκσλ όζν θαη ησλ εηεξνξξύζκσλ εηαηξεηώλ είλαη έκπνξνη. Ο 

εηεξόξξπζκνο εηαίξνο εκπνξηθήο εηεξνξξύζκνπ εηαηξείαο δελ απνθηά ηελ εκπνξηθή 

ηδηόηεηα από κόλν ην γεγνλόο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζ' απηήλ, αιιά ε κεκνλσκέλε 

πξάμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ είλαη πξάμε εκπνξηθή. 

Η νκόξξπζκε εηαηξεία θξίλεηαη θαηά ην νπζηαζηηθό θξηηήξην θαη ζπλεπώο απνθηά 

ηελ εκπνξηθή ηδηόηεηα. Οζάθηο θαηά ην θαηαζηαηηθό ηεο ζθνπό ελεξγεί θπξίσο θαη 

ζπλήζσο εκπνξηθέο πξάμεηο. Οη νκόξξπζκνη εηαίξνη απνθηνύλ ηελ εκπνξηθή ηδηόηεηα 

θαη επνκέλσο ππόθεηληαη ζε πξνζσπηθή θξάηεζε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο από κόλε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζ' απηήλ.  

Σύζηαζη Ομμόρσθμης Εηαιρείας 

Σύμβαζη εηαιρείας  

Με ηε ζύκβαζε εηαηξείαο δύν ή πεξηζζόηεξνη ππνρξενύληαη ακνηβαίσο ζηελ 

επηδίσμε θνηλνύ ζθνπνύ (ηδίσο νηθνλνκηθνύ) κε θνηλέο εηζθνξέο (άξζξν 741 Α.Κ.). Η 

ζύκβαζε ηεο νκόξξπζκεο (αιιά θαη ηεο εηεξόξξπζκεο) εηαηξείαο πξέπεη λα 

θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο, αιιά ην έγγξαθν κπνξεί λα είλαη ηδησηηθό (άξζξν 39 Ε.Ν.). 

Πξβι. θαη ηα άξζξα 43 θαη 44 Ε.Ν., πνπ νκηινύλ γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ 

θαηαζηαηηθώλ (ζπζηαηηθώλ εγγξάθσλ) ησλ νκνξξύζκσλ θαη εηεξνξξύζκσλ 

εηαηξεηώλ, ηα νπνία πξέπεη λα δεκνζηεύνληαη ζην αξκόδην δηθαζηήξην αληίζεηε 

κεηαμύ ησλ εηαίξσλ ζπκθσλία γηα ηα πξνγελέζηεξα (ηεο εηζόδνπ ηνπ) ρξέε ηεο 

εηαηξείαο.  

 


