ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«……………………………………»
Κεφάλαιο Ευρώ ……….
Στ… …………… σήµερα την …………………. οι υπογραφόµενοι στο
παρόν:
α)
…………………………………………….
του
………………….,
κάτοικος
……………………,
οδός
…………………………………,
κάτοχος του Α∆Τ ………….. , µε ΑΦΜ ………………. και ∆OΥ
……………
β) ……………………………………………. του …………………., κάτοικος
……………………, οδός …………………………………, κάτοχος του Α∆Τ
………….. , µε ΑΦΜ ………………. και ∆OΥ ……………
γ) ……………………………………………. του …………………., κάτοικος
……………………, οδός …………………………………, κάτοχος του Α∆Τ
………….. , µε ΑΦΜ ………………. και ∆OΥ ……………
συµφώνησαν να συστήσουν οµόρρυθµη εταιρεία, της οποίας θα είναι
εταίροι, συναποδέχθηκαν δε τα ακόλουθα:
Άρθρο 1:
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται
Οµόρρυθµη
Εταιρεία
µε
την
επωνυµία
«……………………………. Οµόρρυθµος Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο
«………………….». Η εταιρεία θα µπορεί να χρησιµοποιεί την επωνυµία
της και τον διακριτικό της τίτλο και µε λατινικά στοιχεία ή σε µετάφραση.
Άρθρο 2:
Έ∆ΡΑ
Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος …………………. και
συγκεκριµένα η οδός …………….
Η εταιρεία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα, γραφεία ή πρακτορεία της
και σε άλλες περιοχές τόσον της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού.
Άρθρο 3:
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας θα είναι [π.χ.] η, για επίτευξη εµπορικού κέρδους:
α)……………
β) ……………
γ) ……………
δ) καθώς και κάθε συναφής εργασία.
Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα µπορεί να ενεργεί
όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως, ιδίως, να αγοράζει πρώτες ύλες,

να αποκτά ή να µισθώνει ακίνητα και κινητά πράγµατα, να συνάπτει
συµβάσεις εργασίας, να συνάπτει συµβάσεις δανείου και πιστώσεως µε
τράπεζες και µε ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εµπράγµατες
εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών
αδειών κ.ο.κ..
Άρθρο 4:
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ………………., ήτοι έως την
……………... Η εταιρεία όµως συνεχίζεται και µετατρέπεται σε αορίστου
χρόνου, εάν το αργότερο έξη µήνες πριν την ως άνω ηµεροµηνία ο
εταίρος ή οι εταίροι που επιθυµούν την λύση της εταιρείας κατά τα
ανωτέρω δεν κοινοποιήσουν µε δικαστικό επιµελητή στους υπόλοιπους
εταίρους και την εταιρεία, εξώδικη δήλωση σχετικά µε την βούλησή τους
για λύση της εταιρείας.
Άρθρο 5:
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συµφωνούν να
εισφέρουν στην εταιρεία τα κατωτέρω περιουσιακά αντικείµενα:
Ο εταίρος …….. θα εισφέρει Ευρώ ……….
Ο εταίρος ……… θα εισφέρει την χρήση του ακινήτου που βρίσκεται
στην θέση ……..
Ο εταίρος ……… θα εισφέρει ………………
Οι εταίροι υποχρεούνται να προβούν στην εισφορά των ως άνω
περιουσιακών αντικειµένων το αργότερο ένα µήνα µετά την δηµοσίευση
της εταιρείας στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου ………
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους εταίρους καθυστερήσει
υπαίτια την καταβολή της εισφοράς του πέραν του ως άνω οριζοµένου
χρονικού διαστήµατος, θεωρείται ότι αυτός εξέρχεται αυτοδικαίως της
εταιρείας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής δικαστικής
αποφάσεως. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία συνεχίζεται µεταξύ των
υπολοίπων εταίρων.
Επίσης οφείλει αποζηµίωση στην εταιρεία και στους υπολοίπους
εταίρους.
Άρθρο 6:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η-ΖΗΜΙΕΣ
1. Οι εταίροι συµµετέχουν στα κέρδη - ζηµίες της εταιρείας ως
ακολούθως:
Ο εταίρος ……………. συµµετέχει µε ποσοστό ………..

Ο εταίρος …………… συµµετέχει µε ποσοστό …………
Ο εταίρος …………… συµµετέχει µε ποσοστό …………
2. Εκτός εναντίας αποφάσεως των εταίρων για συγκεκριµένη χρήση,
ρητώς συµφωνείται ότι διανοµή κερδών θα γίνεται µόνον µετά από
τρίµηνες διαχειριστικές περιόδους και µόνον εφόσον υπάρχουν
πραγµατικά κέρδη.
Άρθρο 7:
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1. ∆ιαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο εταίρος
…………………..…., ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία,
υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυµία, έναντι κάθε τρίτου
φυσικού ή νοµικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Οι
πράξεις του διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας που ενεργούνται
υπό την εταιρική επωνυµία και για λογαριασµό της εταιρείας, την
δεσµεύουν, εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται
από τον εταιρικό σκοπό.
2. Κατ' εξαίρεση, ειδικά για τις κατωτέρω πράξεις η εταιρεία θα
δεσµεύεται µόνον εφόσον µε τον ανωτέρω εταίρο συµπράξει και
κάποιος από τους υπολοίπους εταίρους:
α) Συµβάσεις πιστώσεως ή δανείου µε τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα.
β) Συµβάσεις εγγυήσεως υπέρ οιουδήποτε.
γ) Υποθήκευση ακινήτων της εταιρείας ή συναίνεση για εγγραφή
προσηµείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας.
δ) Έκδοση, οπισθογράφηση, τριτεγγύηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή,
οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγµατικών.
3. Σε περίπτωση που ο ως άνω διαχειριστής εταίρος πεθάνει, ή
κηρυχθεί σε δικαστική συµπαράσταση ή πτωχεύσει, τότε την διαχείριση
και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαµβάνουν όλοι οι υπόλοιποι
εταίροι συλλογικά, συµπράττοντας δηλαδή και συνυπογράφοντας κάτω
από την εταιρική επωνυµία.
4. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναµίας του διαχειριστή να ασκήσει τα
καθήκοντά του, αυτός αναπληρώνεται από τους υπολοίπους εταίρους
ενεργούντες συλλογικά.
5. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση κολλήµατος, δικαιούται να
εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο για την διενέργεια συγκεκριµένων
διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει
να είναι έγγραφη και δίδεται είτε µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε
µε ιδιωτικό έγγραφο µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
διαχειριστή – εκπροσώπου από αρµόδια αρχή.

6. Ειδικά για την παραχώρηση της εξουσίας διενέργειας συγκεκριµένων
και περιορισµένων εκπροσωπευτικών εξουσιών σε τρίτα πρόσωπα
(εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους), στα πλαίσια της
οργανώσεως των εργασιών της εταιρίας απαιτείται σύµπραξη και
δεύτερου εταίρου εκτός από τον διαχειριστή.
7. Ο διαχειριστής δεν δικαιούται ιδιαίτερη αµοιβή για την εκπλήρωση των
καθηκόντων του.
Άρθρο 8:
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις, πέραν
της τρέχουσας διαχείρισης απαιτείται οµοφωνία των εταίρων, οι οποίοι
αποφασίζουν σε συνέλευση που συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας
µετά από πρόσκληση του διαχειριστή. Ο διαχειριστής είναι
υποχρεωµένος να συγκαλέσει την συνέλευση εντός 10 εργασίµων
ηµερών εάν το ζητήσει οποιοσδήποτε άλλος εταίρος.
Η πρόσκληση για την συνέλευση είναι έγγραφη και απαιτείται να
κοινοποιηθεί στους εταίρους πέντε (5) πλήρεις εργάσιµες ηµέρες πριν
από την συνέλευση και να καθορίζει και τα προς συζήτηση θέµατα.
Άρθρο 9:
ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΕΤΑΙΡΟΥ
Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς δικαστικής
συµπαράστασης, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται µεταξύ των
υπολοίπων εταίρων. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποδίδει στον
εταίρο που πτώχευσε ή τέθηκε σε δικαστική συµπαράσταση (δια του
συνδίκου ή του δικαστικού συµπαραστάτη αντιστοίχως) την αξία της
εταιρικής συµµετοχής του εταίρου.
Σε περίπτωση που εταίρος αποβιώσει, η εταιρεία συνεχίζεται µεταξύ
των υπολοίπων εταίρων καθώς και των κληρονόµων του αποβιώσαντος
εταίρου. Κάθε εταίρος όµως έχει το δικαίωµα στην περίπτωση αυτή να
ζητήσει την έξοδό του από την εταιρεία, η οποία υποχρεούται να του
καταβάλει την αξία της εταιρικής του µερίδος.
Το ως άνω δικαίωµα εξόδου πρέπει να ασκηθεί µε δήλωση του εταίρου
που θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία και στους υπολοίπους συνεταίρους
(και τους κληρονόµους του συνεταίρου που πέθανε) εντός
αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών από την ηµεροµηνία του
θανάτου του εταίρου.

Άρθρο 10:
ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΜΕΡΙ∆ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έξοδος εταίρου δεν επιτρέπεται παρά µόνον στις περιπτώσεις που ρητά
ρυθµίζονται στο παρόν Καταστατικό.
Είσοδος νέου εταίρου επιτρέπεται µόνον µε οµόφωνη απόφαση των
εταίρων.
Μεταβίβαση µερίδος συµµετοχής εταίρου προς τρίτο επιτρέπεται µόνον
µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων.
Άρθρο 11:
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η καταγγελία της εταιρείας από οιονδήποτε εταίρο πριν από την πάροδο
του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4, όπως αυτό
εκάστοτε τροποποιείται, ακόµη και εάν γίνεται µε την επίκληση
σπουδαίου λόγου, δεν επιφέρει σε καµία περίπτωση την λύση της
εταιρείας, αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος
εταίρου από την εταιρεία. Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον έτσι
εξερχόµενο εταίρο την αρχική αξία της εισφοράς του.
Άρθρο 12:
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Απαγορεύεται στους εταίρους η ενάσκηση επαγγέλµατος ή
επιχειρήσεως ή εν γένει οποιασδήποτε πράξης, όµοιας προς την
εταιρική επιχείρηση, όπως και κάθε πράξης ανταγωνιστική της εταιρείας.
Η απαγόρευση αυτή ισχύει είτε αυτές οι πράξεις ασκούνται ατοµικώς
από τον εταίρο, είτε από προσωπική εταιρεία, ή εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης, στην οποία αυτός συµµετέχει είτε από ανώνυµη εταιρεία, στης
οποίας συµµετέχει στο διοικητικό συµβούλιο.
Σε περίπτωση που εταίρος παραβεί την ανωτέρω υποχρέωσή του, έχει
υποχρέωση να εκχωρήσει στην εταιρεία τις απαιτήσεις του και τα εν
γένει δικαιώµατά του από την ενάσκηση της ανταγωνιστικής
δραστηριότητας. Περαιτέρω ευθύνη του για αποζηµίωση δεν
αποκλείεται.
Άρθρο 13:
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Απαγορεύεται στους εταίρους, πριν ή µετά την αποχώρησή τους από
την εταιρεία, στους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους να
προβαίνουν σε σφράγιση του ή των καταστηµάτων της εταιρείας ή σε
συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση της περιουσίας της εταιρείας.

Άρθρο 14:
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η εταιρεία λύεται:
α) µε την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της και µόνον εφόσον
κοινοποιηθεί η δήλωση του άρθρου 4 του παρόντος, όπως εκεί
ειδικότερα ορίζεται.
β) µε απόφαση των εταίρων.
2. Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται αυτός που είναι διαχειριστής και
εκπρόσωπός της κατά τον χρόνο της λύσης της.
3. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής
περιουσίας, να συντάξει τον ισολογισµό εκκαθάρισης και να καταβάλει
στους δανειστές της εταιρείας τις προς αυτούς οφειλές της. Στην
συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στους εταίρους τις εισφορές τους
και να διανείµει σ'αυτούς ό,τι αποµένει κατά τον λόγο της εταιρικής τους
συµµετοχής.
Άρθρο 15:
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των εταίρων που προκύπτει από
το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέµα ή
όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου.
Το παρόν συντάχθηκε σε ……………όµοια αντίτυπα τα οποία αφού
αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν από όλους του
συµβαλλόµενους εταίρους, κάθε ένας από αυτούς έλαβε από ένα, το δε
………….. και …………………… από αυτά θα κατατεθούν στην αρµόδια
οικονοµική εφορία και στο Πρωτοδικείο Αθηνών για δηµοσίευση
αντίστοιχα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1.
2.
3.

