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                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
                                     Οργανισµός                                                     ΑΘΗΝΑ,    17/10/2008 
                                     Ασφάλισης 
    Ο.Α.Ε.Ε.            Ελευθέρων                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ.∆ΙΑΣΦ/ Φ5/63/108429      
                                     Επαγγελµατιών                                                        
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                 ΠΡΟΣ:                             

ΤΜΗΜΑ        : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                              
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 22 - 10671 ΑΘΗΝΑ                             ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  ΠΙΝΑΚΑ  Α΄ 

ΠΛΗΡ            :  Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ  

ΤΗΛ.              : 210 – 3729713                                                               ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:    83 
FAX               : 210 – 3633161 

 

ΘΕΜΑ:  Έξοδος εταίρου από Ε.Π.Ε. 
ΣΧΕΤ. : Η αριθµ. 28/01 εγκύκλιος οδηγία του ΟΑΕΕ (τέως ΤΕΒΕ). 

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου και επειδή κατέστη αναγκαίο να δοθούν 

διευκρινίσεις σε ερωτήµατα που προέκυψαν, σας γνωρίζουµε, κατόπιν σχετικής 

γνωµοδότησης της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών, τα κάτωθι: 

- Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του Π.∆. 258/05 «ως ηµεροµηνία 

απώλειας της ιδιότητας µέλους νοµικού προσώπου ή ένωσης προσώπων λαµβάνεται 

εκείνη που βεβαιώνεται από τη ∆.Ο.Υ. µε την υποβολή δήλωσης µεταβολής εργασιών». 

- Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κανονισµού Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ 

(Υ.Α. Φ80000/7228/308/14-9-06), για τη διαγραφή των µελών Ε.Π.Ε. από τα Μητρώα 

ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό 

καταστατικού της εταιρίας νόµιµα δηµοσιευµένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του. 

- Σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 (περί Ε.Π.Ε., όπως ισχύει 

σήµερα) : «Πας εταίρος δύναται να εξέλθη της εταιρίας ένεκα σπουδαίου λόγου, 

κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών. ∆ια της αυτής αποφάσεως 

προσδιορίζεται και η αξία της µερίδος συµµετοχής του εξερχόµενου εταίρου….». 

Εποµένως, σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη µέλος ΕΠΕ δύναται να εξέλθει από 

την εταιρεία δυνάµει  δικαστικής απόφασης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. 

Με την ίδια δικαστική απόφαση προσδιορίζεται και η αξία της εταιρικής µερίδας του 

εξερχόµενου εταίρου. Από τη στιγµή που θα καταβληθεί στον αποκλειόµενο ή εξερχόµενο 

εταίρο η αξία της µερίδας συµµετοχής του, η εταιρία συνεχίζεται ανάµεσα στους 

υπόλοιπους εταίρους. 
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Τονίζουµε το γεγονός ότι µέχρι την καταβολή στον εξερχόµενο εταίρο της αξίας 

της µερίδας συµµετοχής του και την τροποποίηση του καταστατικού λόγω µείωσης του 

εταιρικού κεφαλαίου, αυτός διατηρεί την εταιρική του ιδιότητα. 

 Κατά συνέπεια, ηµεροµηνία διαγραφής από τα Μητρώα Ασφαλισµένων του 

Οργανισµού είναι η ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ της τροποποίησης του 

καταστατικού της εταιρίας. 

 Σας εφιστούµε την προσοχή στην περίπτωση που ο εταίρος µιας ΕΠΕ 

παραιτείται από την αξίωση καταβολής σε αυτόν της αξίας της µερίδας συµµετοχής 

του, βάση της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου. 

 Εφόσον λοιπόν στην δικαστική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι δεν τίθεται θέµα 

καταβολής στον εξερχόµενο εταίρο της αξίας της µερίδας συµµετοχής του, ο εν 

λόγω θεωρείται ότι απώλεσε την ιδιότητα του µέλους της Ε.Π.Ε. µε την τελεσιδικία 

της προαναφερόµενης απόφασης. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή ως 

ηµεροµηνία διαγραφής από τα Μητρώα Ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ θεωρείται η ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της εν λόγω δικαστικής απόφασης στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 

 Επίσης, για τη διαγραφή από τον Οργανισµό κρίνεται σκόπιµη η προσκόµιση 

σχετικής βεβαίωσης µεταβολής εργασιών του αιτούντος από την αρµόδια ∆.Ο.Υ, κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 11 του Π.∆. 258/05, αφού για την έκδοσή της δεν απαιτείται η 

σύµπραξη άλλου εταίρου- διαχειριστού της Ε.Π.Ε. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρόµοια δυνατότητα εξόδου δεν προβλέπεται για τις 

προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τα µέλη των οποίων έχουν τη δυνατότητα να 

αποχωρήσουν, εφόσον το επιθυµούν, προκαλώντας τη λύση της εταιρίας µε 

καταγγελία. 

Τα ανωτέρω να τύχουν πιστής εφαρµογής. 
 

 
                                                                                        Ακριβές Αντίγραφο 
     Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ                                               Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
                                                                                                  α/α                                                         
 
 
      Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                               Ι. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ               


