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ΘΕΜΑ: ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΟ∆Ο 

ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΗΣ (Α∆Α:ΒΙΨΕΗ-ΛΒΟ) ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ. 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι εκδόθηκε η ΠΟΛ 1030/24-01-2014 (Α∆Α: ΒΙΨΕΗ-ΛΒΟ), σχετικά µε 

την διαδικασία που ακολουθείται κατά την ταυτόχρονη έξοδο του απερχοµένου εταίρου και 

από την διαχείριση της εταιρείας, στην περίπτωση που είναι παράλληλα και διαχειριστής της. 

Το πλήρες κείµενο µπορείτε να το αναζητήσετε στη διεύθυνση 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΨΕΗ-ΛΒΟ. 

 

Εφιστούµε την προσοχή σας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εταιρία της οποίας εξήλθε 

εταίρος και διαχειριστής πρέπει να προβεί άµεσα σε τροποποίηση του καταστατικού της, εντός 

µηνός σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Κ1-941/2012, από την ηµεροµηνία εξόδου του εταίρου. 

Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι παρακάτω: 

Α) Ο αποχωρήσας εταίρος να αναφέρεται ονοµαστικά στο καταστατικό της ως διαχειριστής 

(είτε ατοµικά είτε από κοινού µε άλλους εταίρους), 

Β) Ο αποχωρήσας εταίρος να είναι ο µοναδικός οµόρρυθµος εταίρος ετερόρρυθµης εταιρίας, 

(εφόσον στο καταστατικό ορίζεται ότι η διαχείριση- εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται 

αποκλειστικά από τον οµόρρυθµο εταίρο). 

Επισηµαίνουµε επίσης ότι οι Υπηρεσίες σας µπορούν να χορηγούν στις λοιπές περιπτώσεις 

βεβαίωση περί της εξόδου εταίρου και από τη θέση του διαχειριστή της εταιρίας, ακόµη και 

αν ο εξερχόµενος εταίρος δεν δηλώσει ρητά την διακοπή της σχέσης του ως διαχειριστής, 

δεδοµένου ότι η έξοδος του εταίρου συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της διαχειριστικής 

και εκπροσωπευτικής εξουσίας αυτού. 



 

Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως 

αναρτήσει  την ΠΟΛ 1030/24-01-14 στην  ιστοσελίδα της, προς διευκόλυνση τόσο των 

Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. όσο και των επιχειρήσεων. 
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