
Β. Προτυποποιηµένο καταστατικό Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΕ 
Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια 

 
`Αρθρο 1  

Σύσταση – Επωνυµία 
 

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «.........................Εταιρεία 
Περιορισµένης Ευθύνης » . 

 
`Αρθρο 2  

Έδρα 
 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο 
∆ήµος....................................................................................................................... 

 
`Αρθρο 3 
Σκοπός  

Σκοπός της εταιρείας είναι: 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
`Αρθρο 4  
∆ιάρκεια 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε..........(X) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση της 
εταιρικής σύµβασης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 

 
Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά µερίδια 

`Αρθρο 5  
Κεφάλαιο 

 
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ...............( ) ευρώ που διαιρείται σε ..................( ) 
εταιρικά µερίδια από ... (. ) ευρώ το καθένα και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένα κατά την 
κατάρτιση της εταιρικής σύµβασης.  
Η κάλυψη των µεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως 
εξής: 
1. Ο από τους εταίρους ................. του .......... κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ευρώ 
............και ανέλαβε ............ εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας ευρώ .. εκάστου, τα οποία 
αποτελούν τη µερίδα συµµετοχής του. 
2. ............................Ο από τους εταίρους..................του.........., κατέβαλε ως κεφάλαιο το 
ποσόν των ευρώ..............και ανέλαβε........ εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας ευρώ .. 
εκάστου, τα οποία αποτελούν τη µερίδα συµµετοχής του. 
3. ......................... 
Οι συµβαλλόµενοι δήλωσαν ρητά ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν σήµερα εξ 
ολοκλήρου. 

`Αρθρο 6 
Όργανα της εταιρείας 

 
Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής. 

 
`Αρθρο 7  

Γενική Συνέλευση 
 

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε 
εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέµα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύµφωνα µε το 
νόµο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν 
και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. 
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή ενώ οι προσκλήσεις για τη 
σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται µε συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση που 
σηµειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµέρα της 



συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαµβάνουν την ηµέρα, την ώρα και τον τόπο της 
συνέλευσης καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 
`Αρθρο 8  

∆ιαχείριση και εκπροσώπηση 
 

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της 
εταιρείας ανατίθεται µε το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον/ στους 
(όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, κάτοικος. επί της οδού.. αρ. .. , κάτοχος ∆.Α.Τ. 
και Α.Φ.Μ.), ο/οι οποίος/οι θα ενεργεί για λογαριασµό και το όνοµα της εταιρείας πράξεις 
διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και 
εκπροσωπεί/ούν και δεσµεύει/ ουν την εταιρεία νόµιµα υπογράφοντας από 
κοινού/µεµονωµένα κάτω από την εταιρική επωνυµία. 

 
`Αρθρο 9  

Εταιρική Χρήση 
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου/ 1η Ιουλίου κάθε 
έτους και λήγει την 31 ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους /30 Ιουνίου του εποµένου έτους. 
Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της 
εταιρείας στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο, και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου/30η Ιουνίου ... 

 
`Αρθρο 10 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις -Έλεγχος αυτών - ∆ιάθεση κερδών 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής 
χρήσης από τον διαχειριστή και δηµοσιεύονται µε επιµέλεια αυτού σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
κάθε φορά από το νόµο. 
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα κάθε 
φορά στο νόµο. 
Ο τρόπος και το ποσό των κερδών της εταιρείας που θα διανέµονται καθορίζετε κάθε φορά µε 
απόφαση από την Γενική Συνέλευση των εταίρων, που συνέρχεται υποχρεωτικά µέσα σε 
τρεις µήνες από τη λήξη της χρήσης, µε τη πλειοψηφία που ορίζεται από το νόµο. 

`Αρθρο 11 
Για κάθε άλλο θέµα που δεν ρυθµίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. 

 
1. Η σύσταση της Ε.Π.Ε. γίνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης (Συµβολαιογράφος) ενώ τροποποίηση 
του καταστατικού δύναται να γίνει µόνο µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που 
λαµβάνεται διά πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου αριθµού των εταίρων που 
εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου. 
2. Στη περίπτωση σύστασης µονοπρόσωπης ΕΠΕ στην επωνυµία συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά 
ολογράφως οι λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
3. Έδρα της εταιρείας µπορεί να ορίζεται και ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα οποιουδήποτε ∆ήµου της χώρας. 
4. Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο της ΕΠΕ ανέρχεται σε 2.400 ευρώ ενώ η αξία κάθε εταιρικού µεριδίου 
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα (30) ευρώ. 
5. Εάν στο καταστατικό δεν ορίσθηκε διαφορετικά η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η 
εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει σε όλους τους εταίρους που δρουν συλλογικά. 
6. Στο καταστατικό µπορεί να συµπεριληφθούν διατάξεις για τον έλεγχο των διαχειριστών. 
7. Όπου ο νόµος 3190/1955 «περί ΕΠΕ» απαιτεί διατυπώσεις δηµοσιότητας η δηµοσιότητα αυτή 
πραγµατοποιείται µέσω του Γ.Ε.ΜΗ. 
8. Η λύση της εταιρείας για λόγο µη προβλεπόµενο από το νόµο είναι ισχυρή εφόσον ο λόγος αυτός 
συµπεριλήφθηκε στην συστατική πράξη της εταιρείας. 
9. Συµφωνίες µεταξύ των εταίρων για συµπληρωµατικές εισφορές, περί άλλων παρεποµένων παροχών 
που δεν αποτελούν εισφορά εις χρήµα ή εις είδος κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 
3190/1955, περί απαγόρευσης εις τους εταίρους του ανταγωνισµού, περί απαγόρευσης της 
µεταβίβασης ή της µεταβίβασης υπό ορισµένες περιπτώσεις του εταιρικού µεριδίου περί εξόδων των 
εταίρων είναι ισχυρές εφόσον συµπεριελήφθησαν στην συστατική πράξη της εταιρείας. 

 


