
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Ε . 
 
 

(Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 

του Ν.4441/2016 (Α’ 227) και στα άρθρα 271 επ. του Ν.4072/2012 (Α’ 

86) 
 
 

Άρθρο 1 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την 
επωνυμία 

 

«……………………………………… Ετερόρρυθμη Εταιρεία» και το διακριτικό
 τίτλο 

 

«………………………………………………………….» 
 

 
Άρθρο 2 

Έ∆ΡΑ 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήμος ………………………………………………………………….. 
Άρθρο 3 

ΣΚΟΠΟΣ 

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

 
Άρθρο 4 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ………………… έτη, αρχίζει από την 
καταχώριση 

 

του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και

 λήγει την ………………………………………. 

Άρθρο 5 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ - 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Οι εταίροι μετέχουν στην εταιρεία με τα παρακάτω ποσοστά 
έκαστος: 

 

1. Ο ομόρρυθμος εταίρος ………………………………………………………………………….. 

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο,) κάτοικος……. επί της οδού…. αρ. 

.., κάτοχος ∆.Α.Τ.  ……   και   Α.Φ.Μ.………………………………,   ηλεκτρονική   

διεύθυνση (e−mail) .................., υπηκοότητας 

……………………………………………………), με ποσοστό …… % 

2. Ο ομόρρυθμος εταίρος ………………………………………………………………………….. 
(όνομα, 

 



επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο,) κάτοικος……. επί της οδού…. αρ. .., κάτοχος 

∆.Α.Τ.  ……   και   Α.Φ.Μ.………………………………,   ηλεκτρονική   διεύθυνση 

(e−mail) .................., υπηκοότητας ……………………………………………………), με 

ποσοστό …… % 

κ.ο.
κ., 

 
 
3. Ο ετερόρρυθμος εταίρος ………………………………………………………………………….. 

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο,) κάτοικος… επί της οδού…. αρ. .., 

κάτοχος ∆.Α.Τ.  ……   και   Α.Φ.Μ.………………………………,   ηλεκτρονική   διεύθυνση 

(e−mail) .................., υπηκοότητας ……………………………………………………), με 

ποσοστό …… % 

4. Ο ετερόρρυθμος εταίρος ………………………………………………………………………….. 

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο,) κάτοικος… επί της οδού…. αρ. .., 

κάτοχος ∆.Α.Τ.  ……   και   Α.Φ.Μ.………………………………,   ηλεκτρονική   διεύθυνση 

(e−mail) .................., υπηκοότητας ……………………………………………………), με 

ποσοστό …… % 

κ.ο.
κ., 

 
 
Η συμμετοχή του κάθε εταίρου στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας είναι 

ανάλογη με την συμμετοχή τους σε αυτή. 
 

Η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθμου εταίρου ……………………………………………. 

ανήλθε      σε      ……………………………………………       ευρώ       και       καλύφθηκε 

με ……………………………………………….… 

Η αξία της εισφοράς του ετερόρρυθμου εταίρου ……………………………………………. 

ανήλθε      σε      ……………………………………………       ευρώ       και       καλύφθηκε 

με ……………………………………………….… 

κ.ο.
κ., 

 
 

Άρθρο 6 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν όλοι οι ομόρρυθμοι 

εταίροι: 1 ……………………………………………………. 

2 
…………………………………………………
… 

 

3 



………………………………………………….

. κ.ο.κ., 

 
Άρθρ
ο 7 

 

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι 
εταίροι 

 

1 ………………………………………………………………………….. (όνομα, επώνυμο, 

πατρώνυμο) 2 ………………………………………………………………………….. (όνομα, 

επώνυμο, πατρώνυμο) 3 ………………………………………………………………………….. 

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) 4 

………………………………………………………………………….. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) 

κ.ο.κ., 

 
οι οποίοι συνυπογράφουν το παρόν καταστατικό στ….

 ……………………………………

., σήμερα, …………………………………….. 

 


