
 ΠΡΟΣΤΠΟ ΙΑΣΑΣΑΣΘΙΟ Ε.Ε. 

(Πεξηιακβάλεη ην ειάρηζην πεξηερόκελν όπωο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ 

Ν.4441/2016 (Α’ 227) θαη ζηα άξζξα 271 επ. ηνπ Ν.4072/2012 (Α’ 86) 

 

Άρθρο 1 

ΤΣΑΗ – ΕΣΑΘΡΘΙΟ ΣΤΠΟ - ΕΠΩΜΤΛΘΑ 

Σπζηήλεηαη κε ην παξόλ θαηαζηαηηθό Εηεξόξξπζκε Εηαηξεία κε ηελ επωλπκία 

«……………………………………… Εηεξόξξπζκε Εηαηξεία» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«………………………………………………………….» 

 

Άρθρο 2 

ΈΔΡΑ 

Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Δήκνο ………………………………………………………………….. 

 

Άρθρο 3 

ΙΟΠΟ 

Σθνπόο ηεο εηαηξείαο είλαη ……………………………………………………………………………………. 

 

Άρθρο 4 

ΔΘΑΡΙΕΘΑ 

Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ………………… έηε, αξρίδεη από ηελ θαηαρώξηζε 

ηνπ παξόληνο ζην Γεληθό Εκπνξηθό Μεηξών (Γ.Ε.ΜΗ.) θαη ιήγεη ηελ 

……………………………………….  

Άρθρο 5 

ΤΛΛΕΣΟΥΗ ΣΗΜ ΕΣΑΘΡΕΘΑ, ΣΑ ΙΕΡΔΗ ΙΑΘ ΣΘ ΖΗΛΘΕ - ΕΘΦΟΡΕ 

ΕΣΕΡΟΡΡΤΘΛΩΜ ΕΣΑΘΡΩΜ 

Οη εηαίξνη κεηέρνπλ ζηελ εηαηξεία κε ηα παξαθάηω πνζνζηά έθαζηνο: 

1. Ο νκόξξπζκνο εηαίξνο ………………………………………………………………………….. (όλνκα, 

επώλπκν, παηξώλπκν, κεηξώλπκν,) θάηνηθνο……. επί ηεο νδνύ…. αξ. .., θάηνρνο 

Δ.Α.Τ. …… θαη Α.Φ.Μ.………………………………, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (e−mail) 

.................., ππεθνόηεηαο ……………………………………………………), κε πνζνζηό …… % 

2. Ο νκόξξπζκνο εηαίξνο ………………………………………………………………………….. (όλνκα, 

επώλπκν, παηξώλπκν, κεηξώλπκν,) θάηνηθνο……. επί ηεο νδνύ…. αξ. .., θάηνρνο 

Δ.Α.Τ. …… θαη Α.Φ.Μ.………………………………, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (e−mail) 

.................., ππεθνόηεηαο ……………………………………………………), κε πνζνζηό …… % 

θ.ν.θ.,  

 



3. Ο εηεξόξξπζκνο εηαίξνο ………………………………………………………………………….. 

(όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν, κεηξώλπκν,) θάηνηθνο… επί ηεο νδνύ…. αξ. .., 

θάηνρνο Δ.Α.Τ. …… θαη Α.Φ.Μ.………………………………, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

(e−mail) .................., ππεθνόηεηαο ……………………………………………………), κε 

πνζνζηό …… % 

4. Ο εηεξόξξπζκνο εηαίξνο ………………………………………………………………………….. 

(όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν, κεηξώλπκν,) θάηνηθνο… επί ηεο νδνύ…. αξ. .., 

θάηνρνο Δ.Α.Τ. …… θαη Α.Φ.Μ.………………………………, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

(e−mail) .................., ππεθνόηεηαο ……………………………………………………), κε 

πνζνζηό …… % θ.ν.θ.,  

 

Η ζπκκεηνρή ηνπ θάζε εηαίξνπ ζηα θέξδε θαη ζηηο δεκηέο ηεο εηαηξείαο είλαη 

αλάινγε κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή. 

 

Η αμία ηεο εηζθνξάο ηνπ εηεξόξξπζκνπ εηαίξνπ ……………………………………………. 

αλήιζε ζε …………………… επξώ θαη θαιύθζεθε κε ……………………………………………….… 

Η αμία ηεο εηζθνξάο ηνπ εηεξόξξπζκνπ εηαίξνπ ……………………………………………. 

αλήιζε ζε …………………… επξώ θαη θαιύθζεθε κε ………………………………………    θ.ν.θ.,  

 

Άρθρο 6 

ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ - ΕΙΠΡΟΩΠΗΗ 

Εμνπζία δηαρείξηζεο θαη εθπξνζώπεζεο έρνπλ όινη νη νκόξξπζκνη εηαίξνη: 

1 ……………………………………………………. 

2 …………………………………………………… 

3 …………………………………………………..θ.ν.θ.,  

 

Άρθρο 7 

Γηα όζα ζέκαηα δε ξπζκίδνληαη κε ην παξόλ θαηαζηαηηθό εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4072/2012, θαζώο θαη ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. 

Απηά ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ νη εηαίξνη 

1 ………………………………………………………………………….. (όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν)  

2 ………………………………………………………………………….. (όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν) 

3 ………………………………………………………………………….. (όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν) 

4 ………………………………………………………………………….. (όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν) 

θ.ν.θ.,  

 

νη νπνίνη ζπλππνγξάθνπλ ην παξόλ θαηαζηαηηθό ζη….  ……………………………………., 

ζήκεξα, …………………………………….. 



ΠΑΡΑΡΣΗΛΑ Θ 

 ΕΣΕΡΟΡΡΤΘΛΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ 

 

Άρθρο 1.  

Η επωλπκία ηεο Ε.Ε. ζρεκαηίδεηαη από ηα νλόκαηα ηωλ νκόξξπζκωλ εηαίξωλ ή/θαη 

ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ή/θαη από άιιεο ελδείμεηο, κε ηελ 

πξνζζήθε ηωλ ιέμεωλ «Εηεξόξξπζκε Εηαηξεία», νινγξάθωο ή κε ηε ζύληκεζε 

«Ε.Ε». Αληίζεηα ην/α όλνκα/ηα ηνπ/ηωλ εηεξόξξπζκνπ/ωλ εηαίξνπ/ωλ 

απαγορεύεται λα απνηειέζεη/ζνπλ ηελ εηαηξηθή επωλπκία ή λα 

ζπκπεξηιεθζεί/θζνπλ ζε απηή, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία 

εζθαικέλωλ εληππώζεωλ ζηηο ζπλαιιαγέο πεξί ηεο επζύλεο ηνπ εηαίξνπ, ην 

όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ επωλπκία. 

Η πξνζζήθε ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ είλαη πξναηξεηηθή 

Η επωλπκία θαη ν δηαθξηηηθόο ηίηινο ηεο Ε.Ε. ππόθεηληαη ζε πξνέιεγρν, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνζθξνύνπλ ζηε λνκνζεζία θαη ζηα ρξεζηά ήζε θαη λα 

δηαθέξνπλ θαηά ηξόπν επδηάθξηην ηωλ ήδε εγγεγξακκέλωλ άιιωλ ππόρξεωλ ζην 

Μεηξών Επωλπκηώλ ηνπ ΓΕΜΗ κε έδξα ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ίδην λνκό. 

 

Άρθρο 2. 

Έδξα νξίδεηαη νπνηνζδήπνηε Δήκνο ή ηνπηθή/δεκνηηθή θνηλόηεηα ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο (Άξζξν 2, Ν.3852/2010 (Α’87)). 

 

Άρθρο 3. 

Σην ζθνπό πεξηιακβάλνληαη ην αληηθείκελν ή ηα αληηθείκελα δξαζηεξηόηεηαο ηεο 

Ε.Ε. Απαγνξεύεηαη ζηελ Ε.Ε. ε άζθεζε επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεη νξηζηεί από 

ην λόκν απνθιεηζηηθά άιιε εηαηξηθή κνξθή. 

 

Άρθρο 4. 

Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο είλαη αόξηζηε, εθόζνλ δε ζπκπιεξωζνύλ ηα πεδία ηνπ 

άξζξνπ 4. 

 

Άρθρο 5. 

Οη εηαίξνη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέωζε θαηαβνιήο εηζθνξώλ, νη νπνίεο κπνξεί 

λα είλαη είηε ζε ρξήκα, είηε ζε είδνο. Σε πεξίπηωζε ύπαξμεο εηζθνξάο ζε είδνο, ε 

νπνία απαηηεί ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν (π.ρ. αθίλεην), δε κπνξεί λα γίλεη ρξήζε 

ηνπ πξόηππνπ θαηαζηαηηθνύ. 

Άρθρο 6. 



Δηαρεηξηζηέο θαη εθπξόζωπνη ηεο Ε.Ε είλαη απνθιεηζηηθά νη Οκόξξπζκνη εηαίξνη, 

όκωο ε εηαηξηθή ζύκβαζε κπνξεί ξεηά, λα νξίδεη ωο δηαρεηξηζηέο θαη 

εηεξόξξπζκνπο εηαίξνπο. Σηελ πεξίπηωζε απηή δε κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ 

πξόηππνπ θαηαζηαηηθνύ. 

Τξίηνη κπνξνύλ λα ελεξγήζνπλ δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο κόλν ωο απινί εξγνιάβνη θαη 

θαηά πιεξεμνπζηόηεηα ή κε εμνπζηνδόηεζε ηωλ δηαρεηξηζηώλ εηαίξωλ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΛΑ ΘΘ 

 ΕΣΕΡΟΡΡΤΘΛΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ 

 

1. Η εηεξόξξπζκνο εηαηξεία ζπζηήλεηαη από ηελ Υπεξεζία Μίαο Σηάζεο ηνπ 

Ν.4441/2016, θαη απνθηά λνκηθή πξνζωπηθόηεηα κε ηελ θαηαρώξηζε ηεο εηαηξηθήο 

ζύκβαζεο ζην Γ.Ε.ΜΗ. ζην νπνίν  πξαγκαηνπνηείηαη ε δεκνζηόηεηα θάζε πξάμεο 

πνπ απαηηεί ν λόκνο. 

 

2. Έλαο ηνπιάρηζηνλ εθ ηωλ εηαίξωλ ιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ Οκνξξύζκνπ, ν 

νπνίνο, ωο πξνο ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο έλαληη ηωλ εηαηξηθώλ δαλεηζηώλ, επζύλεηαη 

απεξηόξηζηα θαη «εηο νιόθιεξν», ελώ ηνπιάρηζηνλ έλαο άιινο από ηνπο εηαίξνπο 

ιακβάλεη ηε ζέζε εηεξνξξύζκνπ εηαίξνπ θαη επζύλεηαη πεξηνξηζκέλα. 

 

3. Αλ ε Ε.Ε. αξρίζεη ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα πξηλ ηελ θαηαρώξηζε ηεο 

εηαηξηθήο ζύκβαζεο ζην Γ.Ε.ΜΗ., εθαξκόδνληαη αλαιόγωο νη δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ έβδνκνπ κέξνπο ηνπ λ. 4072/2012. Η κε θαηαρωξεζείζα ζην ΓΕΜΗ 

εηαηξεία, ε νπνία αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα, έρεη ηθαλόηεηα δηθαίνπ θαη 

πηωρεπηηθή ηθαλόηεηα. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΛΑ ΘΘΘ 

ΕΚΑΣΩΛΑΣΘΙΗ ΤΣΑΗ ΜΟΛΘΙΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ - ΑΙΤΡΟΣΗΣΑ  

 ΕΣΕΡΟΡΡΤΘΛΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ 

 

Σε πεξίπηωζε κε ηήξεζεο ηωλ πξνϋπνζέζεωλ ζύζηαζεο πνπ νξίδεη ν λόκνο, ηόηε ε 

ζύζηαζε ζεωξείηαη ειαηηωκαηηθή όηαλ: 

(α) ν ζθνπόο ηεο εηαηξείαο αληίθεηηαη ζηε δεκόζηα ηάμε ή αληηβαίλεη ζηα ρξεζηά 

ήζε θαη 

(β) ππνγξάθεθε ε εηαηξηθή ζύκβαζε δελ είραλ όινη νη ηδξπηέο ηθαλόηεηα γηα 

δηθαηνπξαμία.   

 


