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ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Την 23/11/2018 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «INSPORTS 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «INSPORTS» , με τα ακόλουθα στοιχεία: 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 148320001000 
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 148320001000 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 801067267 
Αρμόδια Δ.Ο.Υ Α΄(Α΄,Β΄,Γ΄) ΑΘΗΝΩΝ(Α΄,Β΄,Γ΄,ΣΤ΄,Ζ΄,Ε΄,Θ΄,ΙΕ΄,ΙΣΤ΄,ΚΒ΄) 
Κ.Α.Δ. : [46421105] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, [93191100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας 
αναπόσπαστο μέρος αυτής 



ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Στην Αθήνα σήμερα, 15 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, οι συμβαλλόμενοι 
στο παρόν, 

1. Χρήστος Πανόπουλος του Ιωάννη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα το έτος 1957 και κατοικεί στη Βούλα Αττικής, οδός Δημοκρατίας 32, 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 227404/2006 
(Τ.Α. Βούλας), με ΑΦΜ 017244348 της ΔΟΥ Γλυφάδας και 

2. Πολυχρόνης Συγγελίδης του Γεωργίου, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, 
οδός Βύρωνος αρ. 9, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με 
αριθμό  ΑΒ 287643/2006 (Τ.Α. Ψυχικού), με ΑΦΜ 019753568 της ΔΟΥ 
Ψυχικού,  

συνέστησαν μεταξύ τους ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, το καταστατικό 
της οποίας έχει ως ακολούθως: 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«INSPORTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και διακριτικό τίτλο «INSPORTS» 

Άρθρο 1ο 

Επωνυμία 

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα 
και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής. 

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «INSPORTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «INSPORTS» 

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την 
επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής 
«INSPORTS PRIVATE COMPANY» και το διακριτικό της τίτλο «INSPORTS». 

 

 



Άρθρο 2° 

Έδρα 

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα τα επί 
της οδού Αγίας Άννης αρ. 7 γραφεία. Η μεταφορά της έδρας της εταιρείας 
αποφασίζεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. 

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα 
γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης, η εταιρεία μπορεί, με απόφαση 
των εταίρων της που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, να ιδρύει γραφεία, 
υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και 
στο εξωτερικό. 

Άρθρο 3ο 

Σκοπός 

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: 

- Η, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία με 
τρίτους, εισαγωγή και εμπορία (α) αθλητικών ειδών ένδυσης και 
υπόδησης, (β) αθλητικού εξοπλισμού κάθε είδους και για κάθε άθλημα, 
(γ) εξοπλισμού αθλητικών ομάδων, εγκαταστάσεων ή/και γυμναστηρίων 
κάθε είδους, (δ) ειδών υγιεινής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, 
βιταμινών κ.λπ. 

- Η παροχή επιχειρηματικών και οικονομοτεχνικών συμβουλών και 
συμβουλών διαχείρισης (management) σε αθλητικές εταιρείες ή/και 
σωματεία, ως και η ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης Τμήματος 
Αμειβομένων Αθλητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
των αθλητικών νόμων. 

- Η διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων και δράσεων κάθε είδους και 
λοιπών προωθητικών ενεργειών σε σχέση με τον αθλητισμό, ως και 
αθλητικών αγώνων ή/και συναντήσεων. 

- Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και εν γένει προώθησης των 
πωλήσεων, υπηρεσιών πώλησης ή/και μίσθωσης διαφημιστικού χώρου 
ή/και χρόνου, υπηρεσιών σχεδιασμού, δημιουργίας και καταχώρησης 
διαφημίσεων και κάθε άλλη παροχή υπηρεσιών σχετική με τη 
διαφήμιση και την προώθηση πωλήσεων. 



- Η έκδοση βιβλίων και φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου 
υλικού σε χωριστά φύλλα.  

- Η αγοραπωλησία, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακίνητης 
περιουσίας για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανέγερσης/κατασκευής κτιρίων και 
εγκαταστάσεων κάθε είδους.  

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: 

- Να συμμετέχει, να συγχωνεύεται ή να απορροφά εταιρεία με όμοιο ή 
παρεμφερή σκοπό. 

- Να συμμετέχει σε αθλητική ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.   

- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

- Να λαμβάνει για λογαριασμό της δάνεια, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, να 
δέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να 
εκδίδει χρεόγραφα (ομολογίες), συναλλαγματικές, υποσχετικά γραμμάτια, 
ομολογίες, εμπορικά έγγραφα ή άλλους τίτλους για λογαριασμό της και να 
λαμβάνει συμπληρωματικές εγγυήσεις. 

- Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους 
παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επί μέρους στόχοι και ενέργειες 
αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. 

3. Για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών η εταιρεία μπορεί να ιδρύει 
υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει 
την έδρα της σε άλλο, εκτός Ελλάδος, κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 4ο    

Διάρκεια 

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα 
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της. 

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε 
Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της εταιρείας. Η συνέλευση 



αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων 
(2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 

Άρθρο 5ο  

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων 

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα χιλιάδες ευρώ 
(40.000,00€) και διαιρείται σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, που το 
καθένα έχει ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100,00€). 

2. Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από 
κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών 
εισφορών είναι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00€) και δεν υπάρχουν 
εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.  

3. Το ποσό του κεφαλαίου εισφέρθηκε από τους εταίρους σε μετρητά, που 
κατατέθηκαν στο ταμείο  της εταιρείας ως ακολούθως: 

(α) Ο εκ των εταίρων Χρήστος Πανόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Βούλας 
Αττικής, οδός Δημοκρατίας αρ. 32 (ΑΦΜ 017244348, ΔΟΥ Γλυφάδας),  
κατέβαλε το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) και ανέλαβε 
διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, συμμετέχει δε στις κερδοζημίες της 
εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι με 
ποσοστό 50%. 

(β) Ο εκ των εταίρων Πολυχρόνης Συγγελίδης του Γεωργίου, κάτοικος 
Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Βύρωνος αρ. 9 (ΑΦΜ 019753568, ΔΟΥ 
Ψυχικού), κατέβαλε το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) και 
ανέλαβε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, συμμετέχει δε στις κερδοζημίες 
της εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι με 
ποσοστό 50%. 

Άρθρο 6ο 

Ορισμός διαχειριστή – Διάρκεια διαχείρισης – Αμοιβή 

1. Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Νικόλαος Χαλαβαζής του 
Ιωάννη και της Ελπίδας, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Π. Μωραΐτη αρ. 
27 και Κολοκοτρώνη αρ. 128, κάτοχος του  ΑΔΤ με αριθμό ΑΒ 243528/2006 
(Τ.Α. Κορωπίου),και ΑΦΜ 039533968, στον οποίο η διαχείριση και 
εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστο χρόνο. Ο διαχειριστής 



εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και 
διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, 
υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά, ο 
διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό 
ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή 
νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών 
και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή 
Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και 
δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις 
και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί 
και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, 
παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και 
ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, 
συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 
(Ιδιωτικούς ή/και Δημόσιους), με Τράπεζες, καθώς και με οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει 
πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους 
δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή 
διάθεσης, που εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας. Ο διαχειριστής είναι 
και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της 
εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή 
Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. 
οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να 
χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.  

3. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, 
δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία 
αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή 
όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των 
διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις 
του. 

4.  Η διαχείριση, που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό, ανακαλείται 
οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία 
του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και, σε κάθε περίπτωση, 
όπως ο νόμος ορίζει. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για 
οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση 
αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Ο διορισμός, η ανάκληση και η 



αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, 
σύμφωνα με το νόμο. 

5. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις 
διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο 
(εξουσιοδότηση) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια 
αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας, αν το κρίνει 
αναγκαίο και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της 
πληρεξουσιότητας. 

6. Ο διαχειριστής δεν θα αμείβεται για τη διαχείριση, είναι όμως δυνατόν 
να ορισθεί και διαφορετικά με απόφαση των εταίρων, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 64 Ν. 4072/2012. 

Άρθρο 7ο 

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων 

1. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται μόνο κατόπιν 
ομόφωνης απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία θα 
ορίζεται το πρόσωπο που θα αποκτήσει τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά 
μερίδια και θα προσδιορίζεται το τίμημα που θα καταβληθεί για τη 
μεταβίβασή τους. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και για την περίπτωση 
επιβάρυνσης των εταιρικών μεριδίων. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβίβαση ή 
η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων γίνεται εγγράφως και επάγεται 
αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη 
γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι 
έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η 
κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει 
και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ως προς τους τρίτους, η 
μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των 
εταίρων. Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε 
περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι 
υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την 
εταιρεία.  

2. Κάθε νέος εταίρος, για να συμμετέχει στην εταιρεία, πρέπει να 
αποδεχθεί το παρόν καταστατικό και τις, τυχόν, τροποποιήσεις του, καθώς 
επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή. 



3. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της 
μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται από την εταιρεία, με οποιονδήποτε 
τρόπο, παρά την απαγόρευση αυτή, είναι αυτοδικαίως άκυρα. Σε 
περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η 
οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται 
αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς 
καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών 
μεριδίων και, ενδεχομένως, της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να 
προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. 

4. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην 
πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 146 του 
Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί 
να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών 
μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή 
στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.  

Άρθρο 8ο 

Μεταβίβαση αιτία θανάτου 

1. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, ο επιζών εταίρος θα έχει δικαίωμα είτε 
να εξαγοράσει τα εταιρικά μερίδια του θανόντος εταίρου είτε να υποδείξει 
τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα εξαγοράσει τα εταιρικά μερίδια. Η υπόδειξη 
πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που η εταιρεία 
έλαβε γνώση του θανάτου και θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στους 
κληρονόμους ή κληροδόχους. Η εξαγορά θα γίνει στην αξία που είχαν τα 
εταιρικά μερίδια του θανόντος κατά την ημερομηνία της επαγωγής, 
σύμφωνα με τις σχετικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.  

2. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει 
αυτόματα την αποδοχή απ’ αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των 
ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί 
νόμιμα μέχρι την ημερομηνία εισόδου του στην εταιρεία. 

Άρθρο 9ο 

Αποφάσεις των Εταίρων 



1. Οι εταίροι, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, 
αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά 
στην εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό 
απαιτείται απόφαση των  εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της 
Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να 
αποφασίζει:   

(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η 
αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,  

(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,  

(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή 
κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την 
ευθύνη, 

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου,  

(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και  

(στ) για τη μετατροπή ή/και τη συγχώνευση της εταιρείας. 

Άρθρο 10ο 

Συνέλευση των εταίρων 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν. 4072/2012, οι αποφάσεις των 
εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Η συνέλευση συγκαλείται 
τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη 
λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).   

2. Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να 
λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν 
όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί 
πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό 
πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των 
μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται 
με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα 
ηλεκτρονικά μέσα. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο 
πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.  



3. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο. 

Άρθρο 11ο 

Αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου 

1. Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών 
μεριδίων. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε 
είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, 
ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το 
δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε 
είκοσι  (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 

2. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που 
αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Σε περίπτωση 
μείωσης του κεφαλαίου, το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να 
αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές 
εισφορές, μόνον αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 
προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την 
εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των 
εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, 
αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Τα αμέσως 
ανωτέρω δεν εφαρμόζονται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή 
για σχηματισμό αποθεματικού. 

Άρθρο 12ο 

Έξοδος εταίρου 

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με 
απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του. Ο 
εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του, 
όπως αυτή θα προκύπτει από τις σχετικές λογιστικές εγγραφές στα βιβλία 
της εταιρείας.  

2. Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς 
καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει 



περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό 
των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση 
εξόδου ο παραμένων εταίρος θα έχει δικαίωμα να εξαγοράσει τα εταιρικά 
μερίδια του εξερχόμενου εταίρου, αντί καταβολής της αξίας των μεριδίων 
που θα προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που ο παραμένων 
εταίρος δεν ασκήσει το εν λόγω δικαίωμά του, τα εταιρικά μερίδια του 
εξερχόμενου  εταίρου θα ακυρώνονται.  

 

 

Άρθρο 13ο  

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων 

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Ν. 4072/2012 ή στο παρόν 
καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή 
νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία 
όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση. 

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με 
αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα 
βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να 
λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου 
πρακτικών του άρθρου 66 του Ν. 4072/2012. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί 
την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή 
απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας. Κάθε εταίρος 
δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση 
και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης. 

Άρθρο 14ο 

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή 

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει 
να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν. 4072/2012 
με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους 
μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σύναψή της. Η εκτέλεση των εν λόγω 
συμβάσεων απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν 
όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας. 



Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της 
περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.  

Άρθρο 15ο 

Διανομή κερδών 

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον 
ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με 
το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία. 

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή 
κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε 
διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) 
των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το 
αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με 
ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους 
εταίρους. 

Άρθρο 16ο   

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας 

1. Η  εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων (β) όταν 
παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός 
παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία 
σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος. Η λύση 
της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, 
καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή. 

2. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της 
σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να 
τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό 
εκκαθάριση". 

3. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας 
περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής 
περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η 
εκκαθάριση και  το συμφέρον της εταιρείας. Η εκκαθάριση γίνεται από τον 
διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει διαφορετικά η 
συνέλευση των εταίρων. 



4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και 
στην εκκαθάριση, εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο νόμο ή 
στο παρόν.  

Άρθρο 17ο   

Εταιρική χρήση  

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα 
μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη 
νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 2018. 

Άρθρο 18ο  

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι 
συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των 
αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους 
συμβαλλόμενους στο παρόν και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους 
τους, απάντων δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων, 
που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσής τους, καθώς και των διαχειριστών.  

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της 
εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία της εταιρείας.   

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2018 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

 

____________________________ ____________________________ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΥΓΓΕΛΙΔΗΣ 
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