
Πρόλογος

Η αφανής εταιρία είναι η μοναδική εσωτερική εταιρία που ρυθμίζεται από τον 
νόμο. Mπορεί να αναπτύξει «αφανώς» πολλές διαφορετικές λειτουργίες στην οι-
κονομική ζωή, εκμεταλλευόμενη την ευρύτατη συμβατική ελευθερία που την δι-
έπει. Ζει ως εσωτερική εταιρία στην σκιά των εξωτερικών εμπορικών εταιριών.

Μέχρι τώρα παρά τις πολλές δικαστικές αποφάσεις και την κυρίως αρθρο-
γραφική επεξεργασία δεν υπάρχει ένα συνεκτικό συστηματικό έργο στην ελληνική 
νομική βιβλιογραφία. Η ανά χείρας εργασία φιλοδοξεί να κλείσει αυτό το κενό, 
κινείται δε μεταξύ εγχειριδίου και μονογραφίας. Το παρόν έργο έχει ως βάση τις 
λιγοστές, λακωνικές και ενδοτικού δικαίου διατάξεις του ν. 4072/2012 (άρθρα 285-
292), οι οποίες παρά ταύτα προσφέρουν ένα σαφές σημείο δογματικής εκκινήσε-
ως και επεξεργασίας σε συνδυασμό με τις συγκριτικά περισσότερες διατάξεις του 
ΑΚ για την αστική εταιρία.

Ο στόχος του ανά χείρας εγχειρήματος είναι διττός. Επιχειρεί να δημιουργή-
σει ένα διαφανές, συστηματικό και θεωρητικά συνεπές δογματικό υπόβαθρο και 
να προσφέρει συγχρόνως πρακτικές λύσεις στους νομικούς της πράξεως. Απηχεί 
εν τούτω το credo του συγγραφέα ότι πράξη χωρίς θεωρία είναι προβληματική 
και θεωρία χωρίς πρακτική εφαρμογή άχρηστη. Και τα δύο αυτά στοιχεία προω-
θούν την επιστημονική συζήτηση και την αργά εξελισσόμενη «νομική καινοτομία» 
(legal innovation). Συμβάλλουν δε στον πρακτικό χειρισμό ποικίλων εταιρικών 
μορφωμάτων υπό το ευρύχωρο ένδυμα της αφανούς εταιρίας.

Τέλος και από την θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκδότη Πάνο Σάκ-
κουλα και την κ. Ευ. Νεζερίτη, Δ.Ν – Δικηγόρο, για την εξαιρετική επιμέλεια του κει-
μένου, στυλοβάτη των ΧρΙΔ, η οποία συνδυάσθηκε με την στέρεα νομική γνώση της. 

Αθήνα 10.10.2019
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1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή και νοµοθετικό πλαίσιο

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Ι.  Γενικά η έµµεση συµµετοχή σε µια επιχείρηση ή σε µια εµπορική 

πράξη
H αφανής εταιρία είναι μια βασική συναλλακτική μορφή της έμμεσης συμμετο-

χής σε μια επιχείρηση ή σε μια εμπορική πράξη. Η άμεση συμμετοχή έγκειται στην 
εταιρική συμμετοχή (εταίρος ΟΕ, ΕΠΕ, μέτοχος, εταίρος αστικής εξωτερικής εταιρί-
ας) σε μια εμπορική εξωτερική εταιρία, η οποία εμφανίζεται στην αγορά. Ο άμεσα 
συμμετέχων ως εταιρικό μέλος έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την έν-
νοια της εταιρικής συμμετοχής, ενώ συμμετέχει έμμεσα μεν αλλά «εμπραγμάτως» 
στην περιουσία του νομικού προσώπου μέσω της μετοχής, εταιρικού μεριδίου κλπ. 
Αντίθετα στην έμμεση συμμετοχή μόνον «πλαγίως» ήτοι οικονομικά, ο έμμεσα συμ-
μετέχων μετέχει στο οργανωτικό πλαίσιο της εταιρίας και στα επιχειρηματικά αποτε-
λέσματα της επιχειρήσεως, φορέας της οποίας είναι ο κάθε εταιρικός τύπος. Η συμ-
μετοχή αυτή υλοποιείται μέσω μηχανισμών του αστικού και όχι του εταιρικού δικαί-
ου. Εδώ ανήκει η συμμετοχή σε μια εταιρική μορφή, φορέα επιχειρήσεως, μέσω 
επικαρπίας, με την μορφή μιας εσωτερικής εταιρίας (αφανής εταιρία/σύμβαση πα-
ρακοινωνίας) και καταπιστευτικής διαχειρίσεως εταιρικής συμμετοχής, π.χ μετοχών1 
ή και ολόκληρης επιχειρήσεως ή με την σύμβαση παρακοινωνίας.

Οι μορφές αυτές έμμεσης συμμετοχής εξυπηρετούν ποικίλες και διαφοροποιη-
μένες οικονομικές ανάγκες και στόχους των μερών, χωρίς ωστόσο να υπόκεινται 
στις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις και σε μεγάλο βαθμό στις έννομες συ-
νέπειες μιας άμεσης επιχειρηματικής/εταιρικής συμμετοχής2. Συχνά δε η έμμεση 
αυτή συμμετοχή χαρακτηρίζεται από την τήρηση μυστικότητας έναντι τρίτων. 

1. Σε αυτές τις μορφές προστίθεται και η εξωεταιρική (ενοχική) συμφωνία μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων εταίρου και ενός τρίτου (μη εταίρου) με στόχο την δέσμευση της ψήφου του 
αλλά και η επικαρπία επί εταιρικού μεριδίου ή μετοχής. 

2. Για τον αφανή εταίρο η συμμετοχή του στην αφανή εταιρία συνεπάγεται στην έλλειψη 
ευθύνη του έναντι τρίτων, όπως και για τον παρακοινωνό.

1

2
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1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή και νοµοθετικό πλαίσιο

ΙΙ.  H αφανής εταιρία στο νοµοθετικό πλαίσιο του ν. 4072/2012
1.  Ελλιπής ορισµός

Ο ν. 4072/2012 ρυθµίζει την αφανή εταιρία3 (άρθρα 285-292)4, µε λίγες και καίρι-
ες διατάξεις5. Οι διατάξεις του είναι και η µόνη ρυθµιζόµενη περίπτωση µιας εσω-
τερικής εταιρίας6 στο δίκαιο των εταιριών, δεδοµένου ότι όλοι οι λοιποί ρυθµι-
ζόµενοι εταιρικοί τύποι, είτε στον ΑΚ, είτε στο τµήµα περί προσωπικών εταιριών 
του ν. 4072/2012, είτε στην ειδική νοµοθεσία αφορούν σε εξωτερικές εταιρίες. 

Ο νοµοθέτης ορθώς ρύθµισε µε θετικές διατάξεις την αφανή εταιρία, γνωρίζο-
ντας ότι η εφαρµογή των διατάξεων του ΑΚ περί αστικής εταιρίας, που εκκινούν 
από την µορφή µιας εξωτερικής εταιρίας, δεν είναι σε θέση να επιλύσει ικανοποι-
ητικά και χωρίς αµφισβητήσεις τα πρακτικά προβλήµατα της αφανούς εταιρίας7. 

Ο νόµος δεν παρέχει ορισµό της αφανούς εταιρίας. Την περιγράφει, αποδίδο-
ντας µόνον µερικά από τα βασικά τυπολογικά χαρακτηριστικά της, ενώ τα υπόλοι-
πα συνάγονται από τις άλλες διατάξεις του νόµου και βασικές συστηµατικές συνέ-
πειες (2ο κεφ. αρ. 2 επ.). Κατά το άρθρο 285 παραγρ. 18: «Με τη σύµβαση της αφα-
νούς εταιρίας ο ένας από τους εταίρους (εµφανής εταίρος) παραχωρεί σε άλλον ή 
περισσότερους εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωµα συµµετοχής στα αποτε-
λέσµατα µιας ή περισσοτέρων εµπορικών πράξεων ή εµπορικής επιχείρησης, που 
διενεργεί στο όνοµά του αλλά προς κοινό συµφέρον των εταίρων»9. 

3. Στην παλαιότερη θεωρία και την νοµολογία του ΑΠ (ενδεικτικά ΑΠ 1234/2015, ΝοΒ 
2016, 610) αναφέρεται και ως (συµ)µετοχική εταιρία ή εταιρία ενοχικής περιουσίας ή βάσε-
ως.

4. Η ρύθµιση του ΕµπΝ περιοριζόταν στα άρθρα 46-50, τα οποία και καταργήθηκαν (άρ-
θρο 294 παραγρ. 2 ν. 4072/2012).

5. Στην συνέχεια η µνεία άρθρων χωρίς αναφορά σε νόµο αναφέρεται πάντοτε στο ν. 
4072/2012.

6. Βλ. κατωτέρω 2ο κεφ. αρ. 2 επ.
7. Βλ. όµως Γεωργακόπουλο Ι 98 σηµ. 192 και Wiedemann Bd II 879, οι οποίοι θεωρούν 

µάλλον περιττή την ειδική ρύθµιση της αφανούς εταιρίας µε θετικές διατάξεις του δικαίου 
των εταιριών. Αυτή είναι και η κατάσταση στο ελβετικό δίκαιο, όπου στην λεγόµενη απλή 
(ήτοι αφανή) εταιρία εφαρµόζονται µε ιδιαίτερες συµβατικές προσαρµογές όλες οι διατά-
ξεις του δικαίου των ενοχών (OR).

8. Kριτικά για τον ορισµό Ψυχοµάνης, Οι επελθούσες µε το ν. 4072/2012 αλλαγές στο δί-
καιο των προσωπικών εταιρειών 2012, 43, οποίος οµιλεί για πλήρη αστοχία του ορισµού, 
παραβλέποντας ότι ο ορισµός του νόµου τονίζει το «συµµετοχικό» στοιχείο, όπως ακριβώς 
και το καταργηθέν άρθρο 47 ΕµπΝ. ήδη ορθώς Λιακόπουλος, Ζητήµατα εµπορικού δικαί-
ου Ι 206. Ωστόσο µάλλον αδόκιµη είναι η έκφραση του νόµου «παραχώρηση», αφού δίδει 
την εντύπωση της παραχωρήσεως ενός δικαιώµατος υπό ανταλλακτικό πρόσηµο, ενώ στην 
πραγµατικότητα είναι εταιρική υποχρέωση που ερείδεται στην εταιρική σύµβαση

9. Ο ιταλικός αστικός κώδικας στο άρθρο 2549 παραγρ. 1 υιοθετεί παρεµφερή διατύ-

3

4

5
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2.  ∆ιατάξεις ενδοτικού δικαίου

Οι διατάξεις του ν. 4072/2012 είναι πρωτίστως ενδοτικού δικαίου. Ισχύουν µό-
νον εφόσον δεν προβλέπεται ειδική αποκλίνουσα ρύθµιση στην εταιρική σύµβαση 
ή αποτυγχάνει η ερµηνεία αυτής. Μερικές εξ αυτών επιλύουν ορισµένα κρίσιµα και 
αµφισβητούµενα υπό το προϊσχύσαν δίκαιο ζητήµατα10. 

Η νέα ρύθµιση δεν επιφέρει ριζικές τοµές11, οι οποίες άλλωστε δεν είναι πάντα 
και το αιτούµενο σε µια νοµοθετική πρωτοβουλία, ιδίως στο δίκαιο των προσωπι-
κών εταιριών, όπου η επίδραση στο βασικό, «πρότυπο» κείµενο του αστικού κώδι-
κα (άρθρα 741 επ. ΑΚ), µπορεί να είναι αρνητική έως καταστροφική. Υπό το πρίσµα 
αυτό ο νοµοθέτης σωστά υιοθετεί την θέση ότι η νοµική πρόοδος και νοµική και-
νοτοµία γίνεται µε µικρά εξελικτικά βήµατα (incremental changes). Συνολικά οι αλ-
λαγές του ν. 4072/2012 ανταποκρίνονται στο αίτηµα της προσεκτικής εξελίξεως, 
δογµατικής διασαφήσεως και επεξεργασίας του προϊσχύσαντος δικαίου. 

ΙΙΙ.  Η επεξεργασία της αφανούς εταιρίας στην νοµολογία και θεωρία
Η πλούσια νοµολογία απεικονίζει την µεγάλη πρακτική σηµασία και εµφάνιση της 

αφανούς εταιρίας στις συναλλαγές. Όµως ακολουθεί µονίµως τα ίδια θεωρητικά 
«µονοπάτια», παρασυρόµενη από έναν αυτοµατισµό, ενώ χαρακτηρίζεται από την 
έλλειψη µιας συστηµατικής θεωρήσεως αλλά και από την απροθυµία της να προβεί 
σε διάλογο µε την θεωρία. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι –όπως συχνά συµβαίνει– θεω-
ρία και νοµολογία ακολουθούν διαφορετικούς δρόµους µε αντίστοιχες στεγανές, 

πωση. «Με την σύµβαση σύστασης µιας αφανούς εταιρίας παραχωρεί ο εµφανής εταίρος 
στον αφανή έναντι µιας ορισµένης εισφοράς την συµµετοχή στο κέρδος της επιχείρησης 
του ή µιας ή περισσοτέρων πράξεων». O αυστριακός νόµος ορίζει ότι «όποιος συµµετέχει 
ως αφανής εταίρος στην περιουσία ή την επιχείρηση ενός άλλου µε περιουσιακή εισφορά, 
θα πρέπει να καταβάλει την εισφορά µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιέλθει στην περιουσία του 
άλλου» (άρθρο 179 παραγρ. 1 UGB). Ανάλογη του αυστριακού νόµου διατύπωση έχει και το 
άρθρο 230 παραγρ. 1 γερµανικού HGB. Στο βελγικό δίκαιο (άρθρο 48 W.Venn του έτους 2001) 
ορίζεται ως η εταιρία στην οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα συµµετέχει σε ενέργειες, τις 
οποίες άλλα πρόσωπα διενεργούν ιδίω ονόµατι.

10. Παράδειγµα εριζόµενων ζητηµάτων υπό το προϊσχύσαν δίκαιο αποτελεί η ανάπτυξη 
της αφανούς εταιρίας από τον Απ. Γεωργιάδη, Ενοχικό δίκαιο. Ειδικό µέρος ΙΙ 772 επ., η οποία 
αποτυπώνει την έντονη δογµατική ανασφάλεια της νοµολογίας και θεωρίας σε κεντρικά ζη-
τήµατα. πρβλ. ήδη και Γεωργακόπουλο Ι 100 και την διαµάχη, αν µπορούν να υπάρξουν πε-
ρισσότεροι αφανείς εταίροι.

11. Αιτιολογική Έκθεση σελ. 70 «για την αφανή εταιρία το σχέδιο νόµου δεν αποστασιο-
ποιήθηκε από τα ισχύοντα». Η απόκλιση από το άτυπο της προσωπικής εταιρίας δεν οφεί-
λεται στην συντακτική επιτροπή του νόµου αλλά στην αυθαίρετη και νοµικά αδικαιολόγητη 
παρέµβαση του υπουργείου δικαιοσύνης.

6

7
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συχνά ασύµπτωτες προσεγγίσεις12. Η σηµασία της αφανούς εταιρίας στην πρακτική 
ζωή δεν αντικατοπτρίζεται µονογραφικά σε επαρκή βαθµό, καθώς το επιστηµονικό 
corpus υπό την ισχύ του ΕµπΝ εξαντλείται σε λίγες µελέτες, παρά σε µια διεξοδική 
και ενδελεχή συστηµατική ερµηνεία υπό το προϊσχύσαν δίκαιο13, όπως και στην –
αναγκαστικά περιορισµένη και ατελή– ανάπτυξη σε εγχειρίδια των εµπορικών εται-
ριών ή σε κατ’ άρθρον ερµηνείες του δικαίου των προσωπικών εταιριών14.

ΙV.  Η αφανής εταιρία µεταξύ ενοχικού και εταιρικού δικαίου
Το γεγονός ότι η αφανής εταιρία είναι εσωτερική εταιρία15 δικαιολογεί την δια-

πίστωση της νοµολογίας ότι η αφανής εταιρία υφίσταται «µόνον µεταξύ των συνε-
ταίρων ως ενοχική σχέση»16. Η εκφορά αυτή συρρικνώνει την σύµβαση αφανούς 
εταιρίας σε µια ενοχική σύµβαση17, «εµπλουτισµένη» µε στοιχεία εταιρικά18. Η ενο-
χική όψη επικρατεί λ.χ στην “εκκαθάριση” της και στην µεταχείριση της εισφοράς 
του αφανούς εταίρου κατά την πτώχευση του εµφανούς, επιτείνεται δε από την 
ίδια οικονοµική λειτουργία που επιτελεί η αφανής εταιρία µε το συµµετοχικό δά-
νειο (κατωτέρω 3ο κεφ. αρ. 86 επ.).

Η αφανής εταιρία του ν. 4072/2012 δεν εξαντλείται ωστόσο σε µια αµιγώς ενο-
χική σχέση. Έχει σαφή εταιρική διάσταση, αν και εσωτερική, δηλ. στις µεταξύ των 
εταίρων σχέσεις (κατωτέρω 2ο κεφ.). Ο αφανής και ο εµφανής εταίρος δεν είναι 
αντισυµβαλλόµενοι σε µια απλή ανταλλακτική ενοχική σύµβαση, αλλά εταίροι µιας 
εσωτερικής εταιρίας κατά το άρθρο 741 ΑΚ. Επιδιώκουν έναν κοινό σκοπό και 
δρουν υπό το πρόσηµό του.

V.  Η αφανής εταιρία µεταξύ ιδίας και ξένης κεφαλαιοδοτήσεως
Η αφανής εταιρία είναι µια κλασσική περίπτωση ενός υβριδικού κεφαλαιοδοτι-

κού µέσου. Κινείται µεταξύ ιδίας και ξένης κεφαλαιοδοτήσεως. Η ίδια συµβατική 
διαµόρφωση ενδέχεται υπό την οπτική γωνία του εταιρικού δικαίου ή του πτωχευ-

12. Έτσι Παµπούκης, Ελλ∆νη 1996, 1, ο οποίος ορθώς επικρίνει τον «αποµονωτισµό» της 
νοµολογίας (σελ. 10), βλ. και Λιακόπουλο, ΝοΒ 1980, 944.

13. Πάνου, ∆ικΠΕ τ. 2 §19-22.
14. Μαρίνος, Σταυρίδου, ∆ικΠροσΕτ, άρθρα 285 επ.
15. Για την έννοια της εσωτερικής εταιρίας κατωτέρω 2o κεφ. αρ. 2 επ.
16. Ενδεικτικά ΕφΘεσ 1877/2003, ΕΕµπ∆ 2003, 825.
17. Πρβλ. Florstedt 8/9, K. Schmidt, ΖHR 122 (2013), 715, πρβλ. και Wiedemann Bd II 879.
18. Ιστορικά υπήρξε αµφισβήτηση ως προς την νοµική φύση της αφανούς εταιρίας. Σχε-

τικώς διακρίνονται δύο απόψεις: Είναι ενοχική σύµβαση, θέση που γίνεται δεκτή στο τσε-
χικό δίκαιο, λ.χ. µορφή συµµετοχικού δανείου, και είναι γνήσια εσωτερική εταιρία, κρατού-
σα διεθνώς άποψη.

9

10

11
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τικού και φορολογικού δικαίου να κριθεί µέσο ιδίας χρηµατοδοτήσεως ή ετερο-
χρηµατοδοτήσεως (mezzanine capital)19, εντασσόµενη στην ίδια κατηγορία µε άλ-
λα ανάλογα υβριδικά µέσα χρηµατοδοτήσεως [convertible bonds, exhangeables, 
equity linked instruments, συµµετοχικό δάνειο, συµµετοχικοί τίτλοι, δάνεια πιστω-
τή τελευταίας σειράς (second lien)], perpetual bonds20. 

Όλα αυτά τα χρηµατοδοτικά µέσα έχουν ως κύριο αντικείµενο τη χρηµατοδότη-
ση αγοράς επιχειρήσεων (seller’s notes, vendor loans), επενδύσεις σε νέα προϊόντα 
ή υπηρεσίες και την ενδιάµεση χρηµατοδότηση (bridge loan) καθώς και την εξυγί-
ανση επιχειρήσεων (λ.χ debt equity swap). Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι από 
οικονοµική/λογιστική προσέγγιση κινούνται µεταξύ των ιδίων κεφαλαίων [υβριδικά 
κεφάλαια πλησίον των ιδίων κεφαλαίων (Εquity-Mezzanine)] και πλησίον των ξένων 
κεφαλαίων (Debt-Mezzanine). Στα πρώτα κατατάσσονται, εκτός από τα εταιρικά 
δάνεια, η µη ερρυθµισµένη (µη χαρακτηριστική) αφανής εταιρία, προνοµιούχες µε-
τοχές κλπ. Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσεται συνήθως η ρυθµισµένη από το νόµο 
αφανής εταιρία, το συµµετοχικό δάνειο και τα δάνεια µειωµένης εξασφαλίσεως.

Τούτο έχει ως αποτέλεσµα ότι η νοµική ένταξη αυτών των χρηµατοδοτικών 
τρόπων στα ίδια ή ξένα κεφάλαια και παράλληλα στο ζεύγος εταίρου (από οικο-
νοµική άποψη «συνιδιοκτήτη») ή τρίτου εξωεταιρικού δανειστή συχνά να είναι 
δυσχερής. Η «εισφορά» του αφανούς εταίρου-υβριδικού επενδυτή (mezzanine 
investor), η οποία εντάσσεται στην περιουσία του, µπορεί να θεωρηθεί ως “υβρι-
δικό» µέσο χρηµατοδοτήσεως του εµφανούς εταίρου, υπό την έννοια ότι αντί να 
δανειοδοτηθεί η επιχείρηση, ο δανειοδότης καταβάλει την εισφορά του και συµµε-
τέχει στην υπεραξία της επιχειρήσεως-εµφανούς εταίρου και στο προϊόν εκκαθα-
ρίσεως της21. H υβριδική φύση της ερρυθµισµένης αφανούς εταιρίας (άρθρα 285 

19. Η λέξη mezzanine (ιταλικά mezzanino) προέρχεται από την αρχιτεκτονική. Χαρακτη-
ρίζει τον ηµιόροφο µεταξύ δύο ορόφων. Μεταφερόµενο στον ισολογισµό µιας επιχειρήσεως 
το «ενδιάµεσο» κεφάλαιο καταλαµβάνει από «αρχιτεκτονική» άποψη µια ενδιάµεση (υβρι-
δική) θέση µεταξύ ιδίων και αλλοτρίων κεφαλαίων µε απώτερο στόχο να κλείσει τα κενά µε-
ταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων και να συνδυάσει τα πλεονεκτήµατα εκάστης κατηγορίας 
κεφαλαίων. Επειδή το υβριδικό κεφάλαιο δεν είναι ένα ορισµένο µέσο χρηµατοδοτήσεως 
αλλά περιλαµβάνει µια σειρά συµβατικών µορφωµάτων και µέσων δεν υφίσταται ένας πε-
ριεκτικός ορισµός του.

20. Βλ. ενδεικτικά Τουντόπουλο, Tάσεις και προοπτικές του δικαίου της α.ε, 18ο Πανελλή-
νιο Συνέδριο Εµπορικού ∆ικαίου, 2009, 239 επ., 262 επ., Καραγκουνίδη, ΕπισκΕ∆ 2019, 190 επ., 
Servatius 27 επ., Kiethe, DStR 2006, 1763.

21. Kiethe, DStR 2006, 1764. Μάλιστα στον αφανή εταίρο-δανειστή ενδέχεται να παραχω-
ρηθούν ευρύτατες εξουσίες, που εξασφαλίζουν την επιρροή του στην διαχείριση της επι-
χειρήσεως του εµφανούς εταίρου-εµπορικής εταιρίας και στην λήψη των επιχειρηµατικών 
αποφάσεων, έτσι ώστε να δύναται η εισφορά του αφανούς εταίρου-δάνειο να εκληφθεί ως 
δάνειο που υποκαθιστά εταιρικά κεφάλαια (κατωτέρω 9ο κεφ. αρ. 58 επ.).

12
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επ.) φαίνεται από την µεταχείριση της εισφοράς του αφανούς εταίρου στην πτώ-
χευση (κατωτέρω 9ο κεφ.).

Η αφανής εταιρία ενδείκνυται υπό αυτό το πρίσµα ως µέσο χρηµατοδοτήσεως 
περισσοτέρων δραστηριοτήτων, ιδίως κοινοπραξιών22. H λειτουργία αυτή ενισχύε-
ται, εφόσον υπάρχει µεγαλύτερος αριθµός εταίρων, οι οποίοι συνδέουν τις συµµε-
τοχές τους υπό µια ενιαία αστική (εσωτερική) εταιρία του ΑΚ23, που συντονίζει και 
παρουσιάζει την κοινή βούλησή τους24, ενώ οι παράλληλες εταιρικές συµµετοχές, 
η µία νοµικά ανεξάρτητη από την άλλη, ενδέχεται να σωρεύονται σε ένα έγγραφο 
οιονεί «κοινoπρακτικού δανείου» προς τον εµφανή εταίρο25. 

Β. Οικονοµική σηµασία και λειτουργία
Ι.  ∆ιάδοση στις συναλλαγές

Η διάδοση του τύπου της αφανούς εταιρίας και γενικότερα της εσωτερικής 
εταιρίας είναι µεγάλη26, παρά το γεγονός ότι λόγω της µη καταχωρήσεώς της στο 
ΓΕ.ΜΗ, ελλείπουν στατιστικά στοιχεία. Η µεγάλη συχνότητα της στις συναλλαγές 
οφείλεται στα πλεονεκτήµατά της, τα οποία απορρέουν από τον εσωτερικό χαρα-
κτήρα της (µυστικότητα, έλλειψη ευθύνης αφανούς εταίρου έναντι τρίτων) και την 
µεγάλη ευελιξία που διακρίνει τον εταιρικό αυτόν τύπο. Αυτή ακριβώς η ελαστικό-
τητα που την διακρίνει την καθιστά «σχήµα ρευστό που έχει πολλές εκφάνσεις και 
παραλλαγές»27, µε αποτέλεσµα τα όρια µεταξύ ενοχικού και εταιρικού δικαίου συ-
χνά να γίνονται δυσδιάκριτα28.

22. Βλ. Τουντόπουλο, Tάσεις και προοπτικές του δικαίου της α.ε, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Εµπορικού ∆ικαίου, 2009, 263.

23. Στην εσωτερική αστική εταιρία εντάσσονται pools µε αντικείµενο την διαχείριση 
εταιρικών συµµετοχών των µελών του ή τον συντονισµό του δικαιώµατος ψήφου υπό έναν 
κοινό σκοπό. Αµφότερες µορφές δεν συµµετέχουν στην συναλλακτική ζωή, περιορίζονται 
δε στην διαχείριση/ενάσκηση των συµµετοχών ή των δικαιωµάτων ψήφου. Στην ίδια κατη-
γορία ανήκουν συµπράξεις που περιορίζουν τον ανταγωνισµό και έχουν αµιγώς εσωτερικό 
σκοπό, ήτοι τον συντονισµό της συµπεριφοράς των µελών του καρτέλ στην αγορά. Στην κα-
τηγορία της εσωτερικής εταιρίας υπάγεται και η σχέση παρακοινωνίας.

24. Κ. Schmidt/Münchener Kommentar HGB, §233 Rdn 85.
25. K. Schmidt, NZG 2016, 4, 6.
26. Κατά τον Γεωργακόπουλο, Εγχειρίδιο Εµπορικού δικαίου – εταιρείες2, 64 µπορεί να 

θεωρηθεί η πιο συχνή στην εταιρική πρακτική µορφή βλ. και Πάνου, ∆ικΠΕ τ. 2 §21 αρ. 20, 
πρβλ. και Παµπούκη, ΕπισκΕ∆ 1995, 6 που παρατηρεί ότι η αφανής εταιρία «σχεδόν κυριάρ-
χησε» στην ελληνική πραγµατικότητα.

27. Περάκης, Τιµ. Τόµος ∆ωρή ΙΙ 1302.
28. Ο Wiedemann Bd II 880 παρατηρεί σχετικά ότι δεν υπάρχουν εταιρικοί τύποι εντός 

του τύπου της αφανούς εταιρίας αλλά µορφές εµφανίσεώς της στην συναλλακτική ζωή, 

14
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Ο τύπος της αφανούς εταιρίας εµφανίζεται πολύ συχνά στις συναλλαγές και έχει µε-
γάλη σηµασία, είναι δε ενδεικτική η πληθώρα αποφάσεων, ιδίως αρεοπαγιτικών, που 
έχουν ως θέµα προβλήµατα από τη λειτουργία της τόσο υπό το ένδυµα της κοινοπραξί-
ας για την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων29 όσο και της αφανούς ναυτικής εταιρίας30.

ΙΙ.  Η αφανής εταιρία ως εταιρία νοµικό «πολυεργαλείο»
1.  Λειτουργία της από την πλευρά των εταίρων

Η αφανής εταιρία αποτελεί εναλλακτική επιλογή για ένα φυσικό ή νοµικό πρόσω-
πο ή γενικότερα για µια ένωση προσώπων που έχει ικανότητα δικαίου, το οποίο δεν 
επιθυµεί ή δεν δύναται ένεκα νοµικών31 ή πραγµατικών επιχειρηµατικών/ανταγωνι-
στικών λόγων32 να συµµετάσχει χρηµατοδοτικά/επενδυτικά σε µια εξωτερική εµπορι-
κή εταιρία ως εταιρικό µέλος της (άµεση συµµετοχή). Μπορεί λ.χ να επιλεγεί η αφανής 
εταιρία, όταν ο αφανής εταίρος συναλλάσσεται µε ανταγωνιστές (πελάτες/προµη-

επειδή η αφανής εταιρία υφίσταται ως πλέγµα εταιρικών σχέσεων. πρβλ. και Koenigs 17 και 
K. Schmidt, ΖHR 122 (2013), 721: «η εσωτερική εταιρία δεν είναι νοµική µορφή αλλά µια πο-
λύµορφη προσφορά του δικαίου στην πρακτική ζωή».

29. ΑΠ 1266/1996, Ελλ∆νη 1997, 1117, ΑΠ 1246/2014 (Ισοκράτης), ΑΠ 1417/2018, ΔΕΕ 2019, 
961. Υπό το καθεστώς του άρθρου 47 ΕµπΝ, σε κάθε περίπτωση που οι υποθέσεις της κοι-
νοπραξίας διεξάγονται αποκλειστικά από ένα πρόσωπο, το οποίο συναλλάσσεται µόνον στο 
όνοµά του, άρα µόνον αυτό αναλαµβάνει υποχρεώσεις και αποκτά δικαιώµατα, η «κοινο-
πραξία» στην ουσία αποτελεί αφανή εταιρία. βλ. ΕφΑθ 7642/1986, ΕΕµπ∆ 1988, 260, ΕφΑθ 
3062/1975, ΕΕµπ∆ 1976, 430, ΠΠρΘεσ 373/1990, ΕΕµπ∆ 1990, 427, ΕφΑθ 8092/2006, Ελλ∆νη 
2008, 270. επίσης Απ. Γεωργιάδης, Ενοχικό δίκαιο. Ειδικό µέρος ΙΙ 851, ΜΠρΒόλου 1134/1993, 
ΕπισκΕ∆ 1995, 165 µε παρατηρ. ∆εσποτίδου, Τριανταφυλλάκης, ∆ικΠροσΕτ, άρθρο 293, αρ. 
33, 46, Σωτηρόπουλος, ∆ικΠΕ, τ. 2 §29 αρ. 37, Ψυχοµάνης2 211, Σκαρίπας, ∆ίκαιο νοµικών προ-
σώπων (επιµ. Ρούσσου) 621.

Μετά την θέσπιση του άρθρου 293 παραγρ. 3, η οποία θέτει τον κανόνα ότι η καταχώριση 
στο ΓΕ.ΜΗ είναι υποχρεωτική, δεν είναι δυνατή η µη γνήσια κοινοπραξία µε την µορφή της αφα-
νούς εταιρίας, όπου ένα µέλος της κοινοπραξίας είναι αφανής εταίρος και ένας άλλος εµφανής, 
έτσι Αλεξανδρίδου2 194. Όµως δυνατή είναι η αφανής εταιρία µεταξύ µη γνήσιας κοινοπραξίας 
του άρθρου 293 παραγρ. 3 (εµφανής εταίρος) και τρίτου προσώπου (αφανής εταίρος).

30. ΑΠ 736/1989, Ελλ∆νη 1990, 1251.
31. Λ.χ. ex lege ή συµβατικές απαγορεύσεις ανταγωνισµού ή άλλες νοµικές απαγορεύσεις 

συµµετοχής σε µια εταιρική µορφή, οι οποίες µπορεί να εδράζονται στο δίκαιο των εταιρι-
ών, της κεφαλαιαγοράς, στο δίκαιο κατά των περιορισµών του ανταγωνισµού ή σε διοικητι-
κές άλλες διατάξεις. Σε ορισµένες δε περιπτώσεις η αφανής εταιρία δεν αποκλείεται να υλο-
ποιεί την καταστρατήγηση τέτοιων απαγορεύσεων.

32. Λ.χ ένας παραγωγός ή χονδρέµπορος µπορεί να συµµετέχει µυστικά ως αφανής εταί-
ρος στην επιχείρηση ενός λιανοπωλητή, ενώ οι ανταγωνιστές του λιανεµπόρου, επίσης πε-
λάτες του ιδίου παραγωγού ή χονδρεµπόρου, δεν επιτρέπεται να πληροφορηθούν αυτήν 
την «αφανή» συµµετοχή.

16
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θευτές) του εµφανούς εταίρου. Περαιτέρω, επειδή ο αφανής εταίρος δεν υποχρεού-
ται να παρέχει εργασία σύµφωνα µε το µοντέλλο του νόµου, δεν ευθύνεται έναντι των 
τρίτων, ενώ δύναται να περιορίσει την κεφαλαιουχική έκθεση στον εµπορικό κίνδυνο. 

Η αφανής εταιρία υπό την οπτική γωνία του εµφανούς εταίρου είναι ένα ελκυ-
στικό µέτρο, όταν ο τελευταίος θέλει να κρατήσει µυστικό ότι χρηµατοδοτεί την 
εµπορική δραστηριότητά του µε ξένα κεφάλαια και αναζητεί µια “διακριτική” ετε-
ροχρηµατοδότηση χωρίς τυπικότητες, όπως είναι η αύξηση κεφαλαίου και η 
χρηµατοδότηση εκτός της τραπεζικής αγοράς. Ο εµφανής εταίρος εξασφαλίζει 
κρυφή χρηµατοδότηση, επειδή δε η εισφορά του αφανούς εταίρου ενσωµατώνε-
ται στην εµπορική επιχείρηση, φορέας της οποίας είναι ο ίδιος, ενισχύεται η επιχει-
ρηµατική δραστηριότητά του, χωρίς ο εµφανής εταίρος να φοβάται την βραχυ-
πρόθεσµη καταγγελία µιας δανειακής συµβάσεως.

2.  Λειτουργίες στις συναλλαγές

Η αφανής εταιρία µπορεί να χρησιµεύσει ως µέσο εξασφαλίσεως δανειακής 
συµβάσεως, µυστικής χρηµατοδοτήσεως µιας επιχειρήσεως µε την µορφή αε ή 
επε, η οποία την απαλλάσσει από την αύξηση κεφαλαίου, δηµιουργίας εξαρτήσεως 
µιας επιχειρήσεως από άλλη (βλ. κατωτέρω 4ο κεφ. αρ. 29 επ.) αλλά και ως µέσο 
συµµετοχής ενός εργαζοµένου/διευθυντικού στελέχους στα επιχειρηµατικά απο-
τελέσµατα µιας επιχειρήσεως. 

Μπορεί επίσης χρησιµοποιηθεί ως προστάδιο της εισόδου ενός επενδυτή σε µια 
εταιρία, πριν τούτος γίνει πλήρες εταιρικό µέλος της, λ.χ στο πλαίσιο µιας εξυγιαντι-
κής διαδικασίας, όπου ο δανειστής µετατρέπει την απαίτησή του από την σύµβαση 
δανείου σε αφανή συµµετοχή του στην επιχείρηση του εµφανούς εταίρου/οφειλέ-
τη-ανώνυµη εταιρία και στην συνέχεια σε µετοχές. Τούτο ισοδυναµεί µε αποφυγή 
περαιτέρω τόκων που δυσχεραίνουν ακόµα περισσότερο τον οφειλέτη.

Η αφανής εταιρία λειτουργεί ως υποκατάστατο µέσο, εκεί όπου απαγορεύεται η 
µεταβίβαση ενός δικαιώµατος [π.χ. αµεταβίβαστα απόλυτα και αποκλειστικά δικαι-
ώµατα, όπως επικαρπία, δεσµευµένες µετοχές, δικαίωµα επί της εικόνας (απόρροια 
του δικαιώµατος της προσωπικότητας) ή ενοχικά (π.χ µίσθωση καταστήµατος)], µε 
συνέπεια ο φορέας του αµεταβίβαστου δικαιώµατος να το διατηρεί ως εµφανής 
εταίρος και να συνάπτει µε τον ή τους αφανείς εταίρους µια σύµβαση εκµεταλλεύσε-
ως του. Επειδή ο αφανής εταίρος δεν συµµετέχει εµπραγµάτως παρά µόνον ενοχικά 
στην επιχείρηση που φορέας της είναι ο εµφανής εταίρος (κατωτέρω 2ο κεφ. αρ. 28 
επ.), η αφανής εταιρία είναι και τρόπος έµµεσης «κατοχής» ή συµµετοχής περιουσι-
ακών στοιχείων, η οποία διαφορετικά υπόκειται σε τύπο (π.χ. πλοίων, ακινήτων)33.

33. Γεωργακόπουλος, Εγχειρίδιο εµπορικού δικαίου – εταιρείες2 62. Σε τέτοιες περιπτώ-

18
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Η αφανής εταιρία µπορεί επίσης να συνυπάρξει παράλληλα προς την εταιρική 
ιδιότητα, π.χ εταίρος ΕΠΕ ή ΙΚΕ ή και µέτοχος µιας ΑΕ. Στην περίπτωση αυτή ο 
συµµετέχων ως αφανής εταίρος στην εµπορική εταιρία επιδιώκει µια δεύτερη πα-
ράλληλη συµµετοχή στα κέρδη της επιχειρήσεως34 ή χρηµατοδοτική στήριξή της. 
Αντίστροφα, το τυχόν αποχωρήσαν από µια εταιρία µέλος (εταίρος, µέτοχος) µπο-
ρεί να εξακολουθήσει να συµµετέχει οικονοµικά σε αυτήν µε την µορφή αφανούς 
εταιρίας µεταξύ αυτού και της πρώην «εταιρίας του». 

Συχνά η αφανής εταιρία λειτουργεί συνοδευτικά στο πλαίσιο πωλήσεως επιχει-
ρήσεως ή µιας μεταβιβάσεως εταιρικής συµµετοχής ή venture capital. Μπορεί επί-
σης να χρησιµοποιηθεί ως προβαθµίδα κληρονοµικής διαδοχής ή επιχειρηµατικής 
συµµετοχής σε κλειστές, οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου λ.χ τα τέκνα επέχουν την 
ασφαλή από άποψη εξωτερικής ευθύνης θέση αφανούς εταίρου, η δε εισφορά 
τους στην αφανή εταιρία δωρίζεται από τον εµφανή εταίρο-γονέα. Αντίστροφα, ο 
γονέας µπορεί να έχει τον ρόλο του αφανούς εταίρου-χρηµατοδότη στην επιχείρη-
ση (πχ προσωπική ή κεφαλαιουχική) του τέκνου του-εµφανούς εταίρου, στην 
οποία ενδέχεται να συµµετέχει και ως εταιρικό µέλος µε αποφασιστική επιρροή.

Αφανής εταιρία ενδέχεται να υποκρύπτεται σε σύµβαση αναθέσεως διαχειρίσε-
ως (management contract), όταν ο προς ον η µεταβίβαση συµµετέχει στα κέρδη 
της εταιρίας της διαχειριζόµενης επιχειρήσεως ή σε µια κοινοπραξία (consortium)35, 
όπου µεταξύ µιας δανειοδοτούσας τράπεζας, η οποία φαίνεται στις συναλλαγές 
έναντι του συγκεκριµένου δανειολήπτη και άλλων πιστωτικών ιδρυµάτων που λει-
τουργούν ως αφανείς εταίροι υπάρχει µια αφανής εταιρία για την συγκεκριµένη 
χρηµατοδότηση. Μπορεί να ενυπάρχει σε «υπεργολαβίες» τεχνικών έργων και εν-
δέχεται να υποκρύπτεται και σε συµβάσεις δικαιοχρήσεως (franchising). 

H µεταβίβαση περιουσίας (εισφορά) στην περιουσία εµπόρου κατά το τυπικό 
σύστηµα µπορεί να υποκρύπτει σύµβαση αφανούς εταιρίας ή συµµετοχικό δάνειο, 
που συνάπτεται µέσα από µια λ.χ. FinTech ηλεκτρονική πλατφόρµα (internet 

σεις, όπου ένα περιουσιακό στοιχείο µεταβιβάζεται από τον εισφέροντα αυτό αφανή εταί-
ρο στην περιουσία του εµφανούς εταίρου, για να το διαχειρισθεί ο δεύτερος προς το κοινό 
εταιρικό συµφέρον στο πλαίσιο της υπάρχουσας οργανωµένης επιχειρήσεως του, υπάρχει 
έντονο το καταπιστευτικό στοιχείο στην σύµβαση της αφανούς εταιρίας. 

34. Τεχνικά τούτο επιτελείται, όταν ο αφανής διασπά την εταιρική εισφορά του προς τον 
εµφανή εταίρο σε ένα τµήµα εταιρικής εισφοράς στην παράλληλη αφανή εταιρία, ενώ µε το 
δεύτερο τµήµα εξακολουθεί να συµµετέχει λ.χ ως ετερόρρυθµος εταίρος, εταίρος επε. Πρό-
κειται για πρακτική που συναντάται σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

35. ΑΠ 1245/2014, ∆ΕΕ 2015, 618 µε κριτικές παρατηρ. Περάκη, Περάκης, Γενικό µέρος 
εµπορικού δικαίου, 275. Αν δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα συµµετοχής στα κέρδη ή της ζηµίες, 
συντρέχει καταπιστευτική µεταβίβασή της στον διαχειριστή µε ορισµένη αµοιβή.
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