
Ε. Προτυποποιηµένο καταστατικό Ετερόρρυθµης Εταιρείας : 
 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Στ..............σήµερα την.....................20.. µεταξύ  
1) του … (Χ) ….. (πλήρη στοιχεία ταυτότητας: ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, 
αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση 
κατοικίας, Α.Φ.Μ.),  
2) του … (Ψ) ….. (πλήρη στοιχεία ταυτότητας: ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, 
αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση 
κατοικίας, Α.Φ.Μ.) και  
3) του … (Ζ) ….. (πλήρη στοιχεία ταυτότητας: ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, 
αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση 
κατοικίας, Α.Φ.Μ.),  
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι: 
 
Συνιστούν µεταξύ τους ετερόρρυθµη εµπορική εταιρεία µε τους κάτωθι όρους και συµφωνίες: 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Συνίσταται µε το παρόν ετερόρρυθµη εταιρία µε οµόρρυθµο µέλος τον Χ και ετερόρρυθµα 
µέλη τον Ψ και τον Ζ. Για τα χρέη αυτής έναντι τρίτων ευθύνεται ο οµόρρυθµος εταίρος αυτής 
Χ , εις ολόκληρον και απεριόριστα.  
Οι ετερόρρυθµοι εταίροι Ψ και Ζ ευθύνονται µόνο στις περιπτώσεις που ορίζεται ρητώς στο 
παρόν καταστατικό ή στον Νόµο. 
 
2. Ε∆ΡΑ 
Έδρα της εταιρείας ορίζεται...................και η διεύθυνσή της είναι επί της οδού ..............., αρ. .. 
 
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
1. Η επωνυµία της εταιρείας έχει ως ακολούθως «.................... Ε.Ε.». 
2. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου το όνοµα του οποίου περιέχεται στην επωνυµία 
απαιτείται η συγκατάθεση αυτού ή των κληρονόµων του για την διατήρηση της επωνυµίας. 
 
4. ΣΚΟΠΟΣ 
1. Σκοπός της εταιρείας είναι: 
α) ..............    β) …….......  γ) ……....... 
 
5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ..(Χ) έτη, αρχόµενη από την καταχώρηση της εταιρίας στο 
ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους ........... 
 
6. ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ 
1. Η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθµου εταίρου Ψ ανήλθε σε Χ ευρώ και καλύφθηκε ως 
εξής: 
2. Η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθµου εταίρου Ζ ανήλθε σε Χ ευρώ και καλύφθηκε ως 
εξής: 
 
7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ 
Οι εταίροι µετέχουν στην εταιρία µε τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:  
o εταίρος Χ µε ποσοστό Χ%,  
o εταίρος Ψ µε ποσοστό Ψ%, 
o εταίρος Ζ µε ποσοστό Ζ%, τα οποία αναλογούν στην αξία της εισφοράς εκάστου. 
Η συµµετοχή κάθε εταίρου στα κέρδη και τις ζηµίες της εταιρίας είναι ανάλογη µε την 
συµµετοχή κάθε εταίρου στην εταιρία. 
 
8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 
∆ιαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται το οµόρρυθµο µέλος Χ, το οποίο ασκεί 
την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας., δυνάµενος να ενεργεί κάθε πράξη 



διαχειρίσεως προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και να δεσµεύει την εταιρεία έναντι κάθε 
τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου, ενώπιον των ∆ικαστηρίων και γενικά κάθε αρχής. 
 
9. ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ 
1. Ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε δικαστική συµπαράσταση εταίρου δεν 
επιφέρουν τη λύση της εταιρείας αλλά την έξοδο αυτού από την εταιρία. 
2. Επίσης κάθε εταίρος µπορεί µε έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρία και τους λοιπούς 
εταίρους να εξέλθει από την εταιρία. 
3. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισµού ή θανάτου του µοναδικού οµόρρυθµου εταίρου Χ, η 
ετερόρρυθµη εταιρία λύνεται, εκτός αν µε τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης, που πρέπει 
να καταχωρισθεί µέσα σε δύο µήνες στο Γ.Ε.ΜΗ, ένας από τους ετερόρρυθµους εταίρους Ψ 
και Ζ καταστεί οµόρρυθµος εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρία νέος εταίρος ως οµόρρυθµος. 
 
10. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 
1. Οι ετερόρρυθµοι εταίροι δεν συµµετέχουν στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ούτε 
στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την διαχείριση της εταιρίας. 
2. Οι ετερόρρυθµοι εταίροι δεν έχουν δικαίωµα εναντίωσης σε πράξη που ενεργεί ο 
διαχειριστής εταίρος, εκτός αν η πράξη υπερβαίνει τη συνήθη διαχείριση. Στην τελευταία 
περίπτωση ο διαχειριστής οφείλει να µην τελέσει την πράξη αυτή. 
3. Οι ετερόρρυθµοι εταίροι έχουν δικαίωµα ελέγχου των εταιρικών λογαριασµών και των 
βιβλίων της εταιρείας. 
4. Οι ετερόρρυθµοι εταίροι δεν έχουν εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας. 
5. Οι ετερόρρυθµοι εταίροι, που έχουν καταβάλει στην εταιρεία την εισφορά τους, δεν 
ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνονται προσωπικά µέχρι 
του ποσού της εισφοράς τους. 
 
11. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ 
Κάθε ηµερολογιακό έτος συντάσσεται λογαριασµός και διανέµονται τα κέρδη της εταιρείας. Με 
κοινή συµφωνία των εταίρων κέρδη δύνανται να διανεµηθούν και πριν το τέλος του έτους, 
εφόσον υφίστανται µε βάση προσωρινό λογαριασµό. 
 
12. ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ1.  
Η εταιρία λύνεται: α) µε την πάροδο του χρόνου διάρκεια της σύµφωνα µε το άρθρο 5 
(«∆ιάρκεια») του παρόντος β) µε απόφαση όλων των εταίρων γ) µε την κήρυξή της σε 
κατάσταση πτώχευσης και δ) µε δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου εφόσον 
υπάρχει σπουδαίος λόγος. 
2. Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση και εκκαθαριστές διορίζονται οι εταίροι. Κατά 
την εκκαθάριση ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εξοφλούνται τα προς 
τρίτους χρέη αυτής, αποδίδονται οι εισφορές των εταίρων και το υπόλοιπο διανέµεται µεταξύ 
των εταίρων. 
 
13. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στο παρόν, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012 
(άρθρα 249-280) και οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν εις …...πλούν και υπογράφηκε από όλους τους 
εταίρους, έλαβε έκαστος τούτων από ένα και ήθελε µε τη σύµπραξή των καταχωρηθεί στο 
Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.  
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ 

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1. Η ετερόρρυθµη εταιρεία συστήνεται από την Υπηρεσία µίας στάσης, πλην ειδικών περιπτώσεων και 
αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώρηση της εταιρικής σύµβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο 
πραγµατοποιείται η δηµοσιότητα κάθε πράξης που απαιτεί ο νόµος. 
2. Η επωνυµία της ετερόρρυθµης εταιρείας σχηµατίζεται είτε από το όνοµα ενός ή περισσοτέρων 
οµόρρυθµων εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις µε την προσθήκη 
των λέξεων «Ετερόρρυθµη εταιρεία», ολογράφως είτε µε τη σύντµηση «Ε.Ε.». Παρόλα αυτά, αν στην 
επωνυµία ετερόρρυθµης εταιρίας περιληφθεί το όνοµα ετερόρρυθµου εταίρου, αυτό έχει ως συνέπεια 



την απεριόριστη ευθύνη του, εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε µε την εταιρεία γνώριζε ότι είναι 
ετερόρρυθµος εταίρος. 
3. Η διάρκεια της εταιρίας µπορεί να είναι ορισµένου χρόνου είτε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την 
καταχώρηση της εταιρικής σύµβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. Εφόσον επιλέγεται αόριστη διάρκεια της εταιρίας, το 
άρθρο περί διάρκειας (άρθρο 5 του πρότυπου καταστατικού) παραλείπεται. 
4. Ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν συµµετέχει στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ούτε στη 
λήψη των αποφάσεων των εταίρων εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση. 
5. Στην εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπεται ότι ο ετερόρρυθµος εταίρος συµµετέχει στις ζηµιές της 
εταιρίας και µε ποσό µεγαλύτερο από το ποσό που συµµετέχει στην εταιρία. 
6. Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας της εταιρίας πριν από την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ κάθε 
ετερόρρυθµος εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας που δηµιουργήθηκαν κατά το διάστηµα αυτό 
ως οµόρρυθµος, εκτός αν οι τρίτοι γνώριζαν ότι συµµετείχε στην εταιρία ως ετερόρρυθµος εταίρος. Το 
ίδιο ισχύει και αν ο ετερόρρυθµος εταίρος εισήλθε στην εταιρία µετά την έναρξη λειτουργίας της, αλλά 
πριν από την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ 
7. Καθήκοντα εκκαθαριστή ασκεί και ο ετερόρρυθµος εταίρος εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
εταιρική σύµβαση 
8. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισµού ή θανάτου του µοναδικού ετερόρρυθµου εταίρου η εταιρία 
συνεχίζει ως οµόρρυθµη εταιρία. 
9. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισµού ή θανάτου του µοναδικού οµόρρυθµου εταίρου, η εταιρία 
λύνεται, εκτός αν µε τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί µέσα σε δύο 
µήνες στο Γ.Ε.ΜΗ, ένας από τους ετερόρρυθµους καταστεί οµόρρυθµος εταίρος ή αν εισέλθει στην 
εταιρία νέος εταίρος ως οµόρρυθµος. 

10. Η ετερόρρυθµη εταιρία µπορεί να µετατραπεί σε οµόρρυθµη εταιρία µε οµόφωνη απόφαση των 
εταίρων 
 
 


