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Στην Αθήνα, σήμερα, την 19η Οκτωβρίου 2017 συστήνεται με το παρόν Μονοπρόσωπη 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.), που διέπεται από τις 

διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν. 4072/2012 όπως ισχύει σήμερα με ιδρυτή και 

μοναδικό εταίρο την κάτωθι υπογραφόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία  «FOSS 

- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FOSS A.E.» με έδρα Ημαθίας 10, Γέρακας, αρ. 

Γ.Ε.ΜΗ 85782602000, Α.Φ.Μ. 095486736, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και ιστοσελίδα 

http://fossproductions.gr/. Ο ιδρυτής εκπροσωπείται από τους κ.κ. Στυλιανό Κωτιώνη 

του Θεοδώρου, ιδιωτικού υπαλλήλου, Αντιπροέδρου του Δ.Σ, κατόχου του υπ’ αριθμ. 

ΑΔΤ Σ594053/30-1-1998/ΤΑ’ Χαλανδρίου, που γεννήθηκε στις 24-06-1983 στο 

Χολαργό, κατοίκου 17ο χιλ. Λ. Σπάτων, Σπάτα, με Α.Φ.Μ. 062608229, της Δ.Ο.Υ. 

Παλλήνης και του Εμμανουήλ Φιλαΐτη του Φιλίππου, ιδιωτικού υπαλλήλου, 

Διευθύνοντος Συμβούλου, κατόχου του υπ’ αριθμ. ΑΒ 202873/20-03-2006 Δελτίου 

Ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιούπολης, που γεννήθηκε στις 02-07-1959 στο Σουέζ της 

Αιγύπτου, κατοίκου Ηλιούπολης Οδυσσέως 12, με Α.Φ.Μ. 031885445, της Δ.Ο.Υ. 

Ηλιούπολης. Το καταστατικό της υπό ίδρυση Εταιρείας έχει ως ακολούθως: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 5.000 € 

Αριθ. ΓΕΜΗ 144215201000 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Άρθρο 1ο 

Επωνυμία 

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «WHITE WOLVES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος 

«WHITE WOLVES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».   

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε 

πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «WHITE WOLVES PRODUCTIONS 

COMPANY SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY» και το διακριτικό της τίτλο «WHITE 

WOLVES SINGLE MEMBER P.C. ».  

Άρθρο 2ο 

Έδρα 

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην 

οδό Κομοτηνής, αριθμός 6. 

http://fossproductions.gr/
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2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της 

σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να 

ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή 

και στο εξωτερικό. 

Άρθρο 3ο 

Διάρκεια 

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια από την ημέρα 

καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του παρόντος καταστατικού της. 

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, 

που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την 

αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών 

μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 του Ν.4072/2012. 

Άρθρο 4ο 

Σκοπός 

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας είναι: 

α) Η παραγωγή, συμπαραγωγή, αναπαραγωγή, επεξεργασία και εκμετάλλευση 

οπτικοακουστικών έργων κάθε είδους και μορφής με την χρήση κάθε τεχνικού μέσου 

και τεχνολογίας και ειδικότερα τηλεοπτικών ταινιών και προγραμμάτων κάθε είδους. 

β) Η τεχνική επεξεργασία εικόνας, η εκπόνηση και προσαρμογή σε αυτή ειδικών 

τεχνικών (π.χ. τρυκς, special effects, τίτλων, μεταγλώττιση, κ.λπ.) με την χρήση κάθε 

σχετικού μέσου και τεχνολογίας. 

γ) Η παραγωγή, αναπαραγωγή, επεξεργασία και εκμετάλλευση κάθε είδους προϊόντων 

και εφαρμογών πληροφορικής με κάθε τεχνικό μέσο και τεχvoλογία και η παραγωγή 

κάθε είδους και μορφής λογισμικού και η  εγκατάσταση, υποστήριξη, λειτουργία 

δικτύων και παροχή κάθε είδους υπηρεσίας σε οποιοσδήποτε μορφής δίκτυο. 

δ) Η εισαγωγή, διανομή, εμπορία, εκμετάλλευση, αντιπροσώπευση και επεξεργασία 

στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή πάσης φύσεως οπτικοακουστικών έργων και προϊόντων 

πληροφορικής και όλων των με αυτά σχετιζόμενων ειδών και εξαρτημάτων, η με 

οποιοδήποτε μέσο εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή των παραγόμενων από 

την Εταιρεία οπτικοακουστικών έργων και προϊόντων πληροφορικής καθώς και η 

παροχή κάθε είδους και μορφής υπηρεσιών για την παραγωγή και επεξεργασία 

οπτικοακουστικών έργων και προϊόντων πληροφορικής κάθε είδους και μορφής εκ 

μέρους τρίτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.  

ε) Η δημιουργία, οργάνωση, εξοπλισμός, λειτουργία και εκμετάλλευση τεχνικών 

εγκαταστάσεων παραγωγής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής οπτικοακουστικών 

έργων και προϊόντων πληροφορικής κάθε είδους και μορφής και η καθ’ οιονδήποτε 
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τρόπο εκμετάλλευση μηχανημάτων (ήχου, εικόνας κ.λπ.) για τις παραπάνω εργασίες 

(post production κ.λπ.) και για οποιονδήποτε παρεμφερή σκοπό καθώς και η με 

οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση χώρων και αιθουσών κατάλληλων για την άσκηση 

των εν λόγω δραστηριοτήτων. 

στ) Η οργάνωση και παραγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, παραστάσεων και 

θεαμάτων, η οργάνωση, παραγωγή, υποστήριξη και προώθηση εμπορικών, 

καλλιτεχνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων κάθε είδους και 

μορφής, όπως ενδεικτικά, συνεδρίων, εκθέσεων, συναυλιών, φεστιβάλ, συνεντεύξεων 

τύπου, παρουσίασης προϊόντων, δημοπρασιών, αθλητικών συναντήσεων, επιδείξεων 

κλπ.  

ζ) Η παροχή υπηρεσιών στον χώρο του διαδικτύου συμπεριλαμβανομένης της 

υλοποίησης εφαρμογών και παραγωγής του περιεχομένου τους σε ψηφιακή μορφή και 

της ανάπτυξης, προσαρμογής και υλοποίησης μεθόδων και τεχνικών και παραγωγής 

του σχετικού περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή, η επεξεργασία, δημιουργία προτύπων 

και η ανάλυση βάσεων δεδομένων καθώς και η παροχή εμπορικών, εκπαιδευτικών, 

συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου 

συμπεριλαμβανόμενων του σχεδιασμού, δημιουργίας και συντήρησης ιστοσελίδων. 

η) Κάθε δραστηριότητα που αφορά υπηρεσίες για τη λήψη χορηγίας, εμπορία 

τηλεοπτικών δικαιωμάτων, σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και 

αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και συναφείς προς το σκοπό αυτό εργασίες και λοιπές 

υπηρεσίες επικοινωνίας. 

ι) Η απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε είδους και μορφής δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών δικαιωμάτων από τους φορείς τους και η καθ΄ 

οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με πνευματικούς δημιουργούς και φορείς συναφών 

δικαιωμάτων (πνευματικών, συγγενικών, εκτελεστικών κ.λπ), για την εκμετάλλευση 

ή/και μεταβίβαση σε τρίτους των έργων ή των δικαιωμάτων τους, την εκπροσώπηση 

τους κλπ. 

κ) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε εργασίας συναφούς ή παρεμφερούς με τα ανωτέρω 

που άπτεται του σκοπού της εταιρείας και προάγει τις δραστηριότητές της. 

λ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων παραγωγής ή 

εκμετάλλευσης οπτικοακουστικών έργων και προγραμμάτων κάθε είδους και 

προϊόντων πληροφορικής, επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας συναφών 

μηχανημάτων και τεχνικών μέσων καθώς και επιχειρήσεων που ασκούν συναφείς ή 

παρεμφερείς με τις ανωτέρω δραστηριότητες.  

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: 
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1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, 

οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, 

2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, 

στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, 

3. να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει 

την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου. 

 

Άρθρο 5ο 

Εταιρική διαφάνεια 

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το 

εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του 

Ν.4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, 

καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα 

της εταιρείας. 

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να 

αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη 

του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία 

εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι 

πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. 

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Ενόσω η εταιρεία δεν 

διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και 

χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε 

τις ζητεί.  

 

Άρθρο 6ο 

Ιδρυτές-Ευθύνη ιδρυτών 

Μοναδικός ιδρυτής/εταίρος της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι η ανώνυμη 

εταιρεία με την επωνυμία «FOSS - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FOSS 

A.E.» με έδρα Ημαθίας 10, Γέρακας, αρ .Γ.Ε.ΜΗ. 85782602000, Α.Φ.Μ. 095486736, Δ.Ο.Υ. 

ΦΑΕ Αθηνών και ιστοσελίδα http://fossproductions.gr/. 

Ο ιδρυτής που συναλλάχθηκε με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή 

της ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία για τις 

πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύστασή της 

ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.  
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Άρθρο 7ο 

Δημοσιότητα της Εταιρείας 

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας 

στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το 

άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα 

άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν.4072/2012. Ως προς τα 

αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό 

των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.4072/2012 ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3419/2005. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ  

 

Άρθρο 8ο 

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων 

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) και διαιρείται σε 

πεντακόσια  (500) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ 

(10€).  

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές 

εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι πέντε 

χιλιάδες ευρώ (5.000€) ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές. 

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από την ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία  «FOSS - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FOSS A.E.» με έδρα Ημαθίας 10, 

Γέρακας, αρ .Γ.Ε.ΜΗ. 85782602000, Α.Φ.Μ. 095486736, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και 

ιστοσελίδα http://fossproductions.gr/ σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της 

εταιρείας. Ακολούθως, ο μοναδικός εταίρος «FOSS - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έλαβε πεντακόσια (500) εταιρικά 

μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας. 

 

Εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα 

κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που 

κατέχει στην εταιρεία.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

http://fossproductions.gr/
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Άρθρο 9ο  

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων 

1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν 

ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87  και 

88 του Ν.4072/2012. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή 

εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να 

μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012. 

2. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή 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). Ο διαχειριστής 

οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την 

προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται 

στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι 

έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων. 

3. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια 

που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου 

ακυρώνονται αυτοδικαίως.  

4. 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.  

5. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το 

καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις 

αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή. 
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Άρθρο 10ο 

Μεταβίβαση αιτία θανάτου 

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα 

εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του 

προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.  

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 της εισόδου του 

στην εταιρεία.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Άρθρο 11ο 

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών 

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας διαχειριστής. Διαχειριστής δια του 

παρόντος ορίζεται η Μαριλένα Χαραλαμποπούλου του Άγγελου, κάτοικος Παλλήνης 

(17ο χλμ. Λ. Σπάτων), κάτοχος του υπ’ αριθμ. Δ.Τ.: ΑΗ 105696/10-12-2006/Τ.Α. 

Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 103646932/Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.  
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Άρθρο 12ο 

Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή διαχειριστή 

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που 

αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει 

επιδίωξη του σκοπού της. 

2. Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω για τις κάτωθι περιπτώσεις αποκλειστικά αρμόδια να 

αποφασίζει είναι η Συνέλευση των εταίρων, με την αναφερόμενη στο άρθρο 20 παρ.1 

του Καταστατικού, απαρτία και πλειοψηφία: 

α) έγκριση ή/και κατάρτιση παντός είδους συμβάσεων και συναλλαγών που δεν 

εμπίπτουν στην συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, ή/και β) ανάληψη 

δανεισμού ή παροχή εγγυήσεων ή/και διάθεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

3. Ο διαχειριστής δύναται να αμείβεται για τη διαχείριση, εφόσον τούτο αποφασισθεί 

από τους εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1. 

 

Άρθρο 13ο 

Υποχρέωση πίστεως 

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως:  

(α) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, 

(β) Να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να 

ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, 

καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή 

συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του 

κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,  

(γ) Να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο 

σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι 

αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και  

(δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. 

3. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 

του παρόντος, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για 

πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι 

πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις 

που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση 

ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται 

μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους 

εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.  
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Άρθρο 14ο 

Τήρηση βιβλίων 

1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:  

(α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή 

τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που 

εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης 

αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και  

(β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών  αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της 

διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των 

εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους 

διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του 

διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο. 

 

Άρθρο 15ο 

Ευθύνη διαχειριστή 

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του 

παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε 

διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή 

παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν 

εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς 

πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.  

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν 

οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή. 

3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης. 

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή 

διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός 

εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης, 

 

Άρθρο 16ο 

Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή 

Δημοσιότητα 
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Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των 

εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών 

μεριδίων. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το 

διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν 

το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος 

λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική 

διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι 

άκυρη. 

Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό 

νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση. 

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς 

και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος 

διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.  

Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή 

νέου διαχειριστή. 

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε 

δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/2005. Η 

έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005. 

Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, 

εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο 

Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 

Άρθρο 17ο 

Μοναδικός Εταίρος 

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, 

αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρεία, 

για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του 

μοναδικού εταίρου, που ασκεί 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,  
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(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, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη 

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

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

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, 

καταγράφονται σε πρακτικό.  

 

Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα  (18-

20) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «γενική συνέλευση» νοείται ο μοναδικός εταίρος 

της εταιρείας: 

Άρθρο 18ο  

Συνέλευση των εταίρων 

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες 

οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των 

εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ( e-mail). Tα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών 

που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012. 

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη 

δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης 

με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική 

συνέλευση). 

3. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που 

προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται 

η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η ημέρα 

της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. 

4. Aν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν 

δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση). 

Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους/μοναδικό εταίρο. 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. 
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Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν 

αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας 

ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι 

εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και 

να ψηφίσουν. 

Άρθρο 19ο  

Δικαίωμα ψήφου 

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει 

περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό 

αυτών. 

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται 

να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του 

(Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του 

(Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ΄ 

άρθρο 93 του άνω Νόμου. 

 

Άρθρο 20ο 

Λήψη αποφάσεων 

Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους 

διαφωνούντες εταίρους. 
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Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α΄, 

δ΄, ε΄ και στ΄, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων 

(2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά 

το άρθρο 66 του Ν.4072/2012. 

  

 

Άρθρο 21ο  

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου 

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.  

 

Άρθρο 22ο  

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου 

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, μόνο 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. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του 

ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε 

αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν 

υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως 

προς όλες. 

 

Άρθρο 23ο  

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 
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διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη 

σύναψή της. 

Η κατάρτιση κάθε σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του διαχειριστή θα πρέπει να 

υποβάλλεται για προέγκριση στην  συνέλευση των εταίρων που θα αποφασίζει με την 

αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών 

μεριδίων. 

Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου 

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. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ  

 

Άρθρο 24o  

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του 

κ.ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (Α' 251), 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ. ν. 2190/1920. 

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως 

οι διατάξεις των άρθρων του Ν. 4336/2015. Εφόσον η Εταιρεία δεν υποχρεούται από 

τον νόμο δεν ορίζει ελεγκτές. Αν οι εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει 

νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό 

γραφείο θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο 

Γ.Ε.ΜΗ. 

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 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
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συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το 

καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει 

αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν 

για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη 

προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη 

κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην 

εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές. 

Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής 

κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  

 

Άρθρο 25o  

Λόγοι Λύσης 

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική 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 των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε 

άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό. 

Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, 

καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή. 

 

Άρθρο 26ο  

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής 

Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, 

ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία 

λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι 

λέξεις «υπό εκκαθάριση». 

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται 

στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής 

μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση 

και το συμφέρον της εταιρείας. 

Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει 

διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για το διαχειριστή 

εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή. 
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Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει 

οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των 

εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να 

καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις. 

 Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της 

εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει 

σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων 

της εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως 

συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.  

Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της 

εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς 

τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της 

εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές 

εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της 

εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας. 

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, 

παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης 

εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του 

Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το 

ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές 

καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν 

με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν 

της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με 

συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή 

της περιουσίας. 

Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο 

Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Άρθρο 27ο   

Εταιρική χρήση 

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) 

Δεκεμβρίου κάθε έτους.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 28ο 

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. 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 

τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για 

κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού 

εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.  

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

βαρύνει την περιουσία αυτής.   

 

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής με την επωνυμία «FOSS - 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και τον διακριτικό τίτλο «FOSS A.E.» με έδρα Ημαθίας 10, Γέρακας, αρ. Γ.Ε.ΜΗ 

85782602000, Α.Φ.Μ. 095486736, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και ιστοσελίδα 

http://fossproductions.gr/ ο οποίος υπογράφει το παρόν καταστατικό στην Αθήνα, 

σήμερα, 2α Ιανουαρίου 2020, μέσω των νομίμων εκπροσώπων αυτού.  

 

Ο ιδρυτής – μοναδικός εταίρος 

 

 

http://fossproductions.gr/

