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INTRODUCTION
The present GUIDE TO INNOVATION EXPLOITATION complements already existing Guides by
focusing on the specific learning needs of aspiring entrepreneurial researchers in the field of
Quantum Technology (and Nanotechnology) and providing guidance by means of:
a) presenting already existing resources (covering the general framework on
Innovation Exploitation management and strategy)
b) presenting new reports, documents and resources highlighting the opportunities
offered by the upcoming promising areas of quantum technologies, such as the
Quantum Manifesto etc.
c) patents, patenting activity and IP with emphasis on quantum technologies,
d) innovation exploitation opportunities in the field of quantum technologies (such as
the upcoming EU Flagship Programme on Quantum Technologies and related EU
Initiatives, projected research goals, promises and challenges, and the European
Quantum Landscape [“Quantum Europe”])
e) presenting the case of D-WAVE Systems Inc, which offers an example of a pioneering
start-up company in the area of quantum computing,
f) analyzing certain practical issues in order for the entrepreneurial researcher to
obtain a solid understanding on key issues of successful high-tech ventures, such as
 the central goals of companies
 the “DNA” of successful high-tech companies
 growth dynamics of companies
 planning a new business venture (Commercialization Plan)
 funding the new venture
 financial planning
 valuation of a technology-based venture and venture capital funding
 business planning
 Responsible Research and Innovation (RRI).
An entrepreneurial researcher, who after exploring all the aforementioned issues and
questions, has decided to go forward and set-up his/her start-up company, needs to
incorporate the new company following the rules and regulations of the country in which
he/she plans to incorporate the new company. In the Appendix are presented the necessary
steps (and administrative forms) to be followed by a researcher wanting to incorporate the
new company in Greece (via the one-stop-shop service at the Heraklion Chamber of
Commerce). Additional information on the actual cost of running a start-up company in
Greece is presented.

MAIN LEARNING RESOURCES TO
INNOVATION EXPLOITATION
(general)
The present GUIDE TO INNOVATION EXPLOITATION complements previous Guides on “How
to Convert Research into Commercial Success Story” (Part 1: Analysis of EU-Funded Research
Projects in the Field of Industrial Technologies; Part 2: Analysis of Innovation Successes in
the Field of Industrial Technologies; Part 3: Innovation Management for Practitioners),
“Innovation Strategy in R&D Projects [A step by step guide]”, “The Smart Guide to
Innovation-Based Incubators”, “Methodology Guide on Innovation (I3E)”, “New Practical
Guide to EU Funding Opportunities in Research and Innovation” etc.

How to convert research into
commercial success?
https://ec.europa.eu/research/industrial_technol
ogies/pdf/how-to-convert-research-intocommercial-story_en.pdf

Innovation Strategy in R&D projects: a
step by step guide
http://www.health2market.eu/results/step-bystep-guide

The Smart Guide to Innovation- Based
Incubators (IBI) - EBN

Methodology guide - I3E
www.i3e.eu/innovation/mgi_low.pdf

ebn.be/downloads/innovation_incubator.pdf

A researcher who wants to explore innovation exploitation opportunities based on his/her
work, must have a good grasp of the general issues presented in the aforementioned
documents.

MAIN LEARNING RESOURCES TO
INNOVATION EXPLOITATION (in the
field of Quantum Technologies)
As Quantum Technologies appear to be the next frontier for significant investment in human
as well as capital resources, in Europe and in the rest of the world, a contemporary
researcher must be aware of the main documents that provide perspective in this promising
area.

The Quantum Manifesto
One of such influential documents is the Quantum Manifesto, which was written by the
European quantum community and endorsed by over 3400 supporters: industries, research
institutes and scientists in Europe. As stated in the document, it is a call to develop Europe’s
capabilities in quantum technologies creating a lucrative knowledge-based industry, leading
to economic, scientific and societal benefits. It paved the way for the next European
Flagship. In May 2016, the (then) EU Commissioner for Digital Economy and Society, Günther
Oettinger, announced the investment of one billion Euro in a new Flagship1 on quantum
technologies. “Building on the strong support for the Quantum Manifesto, we aim to launch
an ambitious, large-scale Flagship initiative to unlock the full potential of quantum
technologies, accelerate its development and bring commercial products to the consumer
marketplace” (excerpted from the Report on Quantum Europe 2016).

1

Flagships are visionary, science-driven; they are large-scale research initiatives addressing
grand scientific and technological challenges. They are long-term initiatives bringing
together excellent research teams across various disciplines, sharing a unifying goal and an
ambitious roadmap on how to achieve it. Flagships run for about ten years, with a total
budget of around one billion Euros. Quantum Technology is the third Flagship. The other
two, ‘Graphene’ and ‘The Human Brain Project’, were launched in January 2013. [Excerpted
from the Report on Quantum Europe 2016]

The Quantum Manifesto, which can be downloaded from
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/quantum-manifesto-quantum-technologies
The document is essentially a call to launch an ambitious European initiative in quantum
technologies, needed to ensure Europe’s leading role in a technological revolution now
under way. This Manifesto calls upon Member States and the European Commission to
launch a €1 billion flagship-scale initiative in Quantum Technology, preparing for a start in
2018 within the European H2020 research and innovation framework programme. It is
endorsed by a broad community of industries, research institutes and scientists in Europe.
This initiative aims to place Europe at the forefront of the second quantum revolution now
unfolding worldwide, bringing transformative advances to science, industry and society. It
will create new commercial opportunities addressing global challenges, provide strategic
capabilities for security and seed as yet unimagined capabilities for the future. Goals of this
initiative are • Kick-start a competitive European quantum industry to position Europe as a
leader in the future global industrial landscape. • Expand European scientific leadership and
excellence in quantum research. • Make Europe a dynamic and attractive region for
innovative business and investments in quantum technologies. • Benefit from advances in
quantum technologies to provide better solutions to grand challenges in such fields as
energy, health, security and the environment.

Quantum Technologies: Implications for European Policy
A significant document for an aspiring quantum entrepreneur is JRC Science for Policy
Report entitled “Quantum Technologies: Implications for European Policy” (May 2016)
[downloadable
from
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/quantumtechnologies-implications-european-policy]. As stated in this document, Quantum
Technologies are being promoted as part of the EU’s Future and Emerging Technologies
(FET) programme that aims at turning Europe’s excellent science basis into a competitive
advantage. Recently, as part of its Communication on the European Cloud Initiative
[COM(2016) 178], the European Commission has proposed reinforcing EU action in this area
in line with recent initiatives at Member State level, such as the UK Quantum Technologies
Programme and the establishment of the QuTech centre in the Netherlands.

The mission of Europe’s Joint Research Centre (JRC) is to support EU policies with
independent evidence. As such, JRC has studied the implications of the emergence of
quantum technologies on European policies. Through this study, the JRC seeks to indicate
possible points of intervention to seize on opportunities and to respond to the new realities
that the use of quantum technologies could bring along. In the JRC Report, three generallyrecognized application areas have been chosen as initial study cases: (a) secure
communication, (b) computing and simulation, and (c) sensing and timing.

The Quantum Age: technological opportunities
Another significant document is the one entitled “The Quantum Age: technological
opportunities” by the Office for Science of the UK Government (2016).

The document can be downloaded from
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/564946/g
s-16-18-quantum-technologies-report.pdf.
It focuses on ground-breaking capabilities, which will have a profound impact across a range
of components including sensors, clocks and microchips. These in turn will support new
applications in sectors such as engineering, telecommunications, healthcare, security and
finance. In this Report, Professor Sir Mark Walport, the UK Government Chief Scientific
Adviser, analyses these developments and their potential for the UK economy, explaining
how the convergence of the UK’s research base and industry in the (UK) National Quantum
Technologies Programme provides a crucial opportunity to capitalize on comparative
advantage.
Two additional UK documents are the (a) “National strategy for quantum technologies” (in
which is presented the work of the UK Quantum Technologies Strategic Advisory Board [the
mission of which is to provide a visible focus for quantum technologies in the UK, to act as a
co-ordinating body for UK interests, to have an oversight of the UK National Quantum
Technologies Programme and to draw up a strategy for quantum technologies in the UK)
downloadable from https://www.gov.uk/government/publications/national-strategy-forquantum-technologies, and (b) “A roadmap for quantum technologies in the UK” presenting

the outcome of the roadmapping workshops which were organized by Innovate UK and
attended by representatives of industry, academia and public funders, focusing on five core
themes: stimulating application and market opportunities, enabling a strong foundation of
capability in the UK, growing a skilled UK workforce in quantum technologies, creating the
right social and regulatory context, maximizing benefit through international engagement
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/470243/I
nnovateUK_QuantumTech_CO004_final.pdf ).

PATENTS and IP: FOCUS on QUANTUM
TECHNOLOGIES
A “Guide to Intellectual Property Rights (IPRs) and Patents” has been prepared by the
CCQCN project and can be downloaded from http://qcn.physics.uoc.gr.

To better focus on the field of quantum technologies, and investigate the patenting trends
via the temporal evolution of patenting activity in the main areas in the field, an aspiring
researcher should consult the report was prepared by the UK Intellectual Property Office
Patent Informatics Team (2013), which analyses the worldwide patent landscapes in the
areas of quantum secure communications, quantum metrology and sensors, quantum
simulators and quantum computing.

The document is downloadable from
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/312693/in
formatics-quantum.pdf.
Such a worldwide patenting activity helps highlighting global (and regional) trends in the
field.
For example, as presented in the Berlin workshop on Quantum Technologies (November
2016) by C. Ferigato, A. M. Lewis, and M. Travagnin (of the JRC) [“Patenting trends in
selected Quantum Technologies, with a view on policy implications”], patent activity is in the
~ hundreds range (Quantum Key Distribution ~600, Quantum Computers ~600 [CPC
G06N99/002], Sensing: Photon Entanglement~50, Atomic Interferometry ~50), with the
quantum key distribution (QKD) patenting activity appearing (in time and “space” [top 6
countries/regions]) as:

and the quantum computing patenting activity appearing (in time and “space” [top 6
countries/regions]) as:

A patent search can be achieved via European Patent Office’s (EPO) Espacenet service
(https://worldwide.espacenet.com/)

or via the US Patent and Trademark Office (https://www.uspto.gov/)

or via other, related, services.
An aspiring researcher (who plans to form a high-tech company) must be aware of the
existing patents in her/his area, or explore the patent activity in a new field. For example, in
September 2016, it appeared in the news that “China Claims It Developed "Quantum" Radar
to See Stealth Planes” (quantum radar is a remote-sensing method based on quantum
entanglement). Looking for patent activity in this area, quantum radar systems and
methods have been patented by the Lockheed Martin company as “Radar systems and
methods using entangled quantum particles” via European (EP) and US patents
EP1750145A2, EP1750145A3, EP1750145B1, US20070296953, with inventors Edward H.
Allen and Markos Karageorgis (who happens to be a University of Crete, Physics
Department, alumnus).

Besides the actual filing of patents, the “patent ecosystem” also includes patent option
agreements (for example, see http://contracts.onecle.com/viacell/mit.lic.2001.06.08.shtml),
or patent agreements (for example, see
http://invo.northwestern.edu/sites/invo/files/INVO_Option_TemplatePatent_2013_June_19.doc) among institutions, companies and inventors.
An entrepreneurial researcher should be aware of the ever-evolving landscape of legal
issues and contemporary patent “wars”. The CRISPR patent interference process (in the area
of gene-editing technology) has been of the most visible ones in the recent years (see
http://www.nature.com/news/titanic-clash-over-crispr-patents-turns-ugly-1.20631).

EXAMPLE of a “QUANTUM” COMPANY:
D-WAVE Systems Inc.
D-Wave (http://www.dwavesys.com/) was founded in 1999 with the goal of making practical
quantum computing a reality. According to the company’s website, for 5 years the company
worked to gather intellectual property and ideas on how quantum computing might be
accomplished. Unlike academic research projects, the focus was on how quantum
computers could be designed, manufactured, and scaled. Key insights about how such a
system could be built led to the decision to utilize and advance superconducting technology
as the basis of the quantum computer.
As a start-up seeking to commercialize a quantum computer, its business model is unique: as
of 2003, it had very few technical resources within the firm. Instead, it financed a series of
projects undertaken at universities and government labs. In return for partial funding, these
organizations gave D-Wave the ownership of--or exclusive rights to--intellectual property
developed in the project.

By 2004 it had become apparent that creating good ideas about quantum computing and
looking externally for a research team to use this knowledge to build such a machine
wouldn't work. So D-Wave decided to do it “in-house”. D-Wave built its own fabrication
facility - a superconducting electronics foundry - to produce the processors required to use
quantum effects to compute. It assembled a team of scientists to design, fabricate, and test
the processors in their own in-house labs. In 2010 D-Wave released its first commercial
system, the D-Wave One™ quantum computer. They have doubled the number of qubits
each year, and in 2013 they shipped their 512-qubit D-Wave Two™ system. In 2015 they
announced general availability of the 1000+ qubit D-Wave 2X™ system.
A case study on D-Wave has been produced and published by MacCormack, Alan D., Ajay
Agrawal, and Rebecca Henderson: "D-Wave Systems: Building a Quantum Computer."
Harvard Business School Case 604-073, April 2004. It is an important document for an

aspiring entrepreneurial researcher to go through this well-documented case study in order
to see the first steps taken by this company and its initial business model.
D-Wave has developed a considerable portfolio of patents.

In order to highlight the importance of patenting to an entrepreneurial researcher, in a
recent interview2, Prof. Seth Lloyd (MIT) said that “This D-Wave device is based on a couple
of papers that my graduate student, Bill Kaminsky, and I wrote in 2002. We said that you
could take a superconducting chip, make a quantum annealer on it, a special-purpose
quantum computer, and gave instructions on how to do it. We didn't patent it because we
knew from a simple analysis of our theory that this device would not operate in the way that
you wanted to operate, which is staying at its lowest energy state throughout the
computation. Like fools, we didn't patent it. D-Wave went along and built it; they admit this
freely, and why shouldn't they, there's no patent. When they built it, it was indeed true that
it didn't behave in the way that you wanted it to behave—staying in the lowest energy state
throughout the computation. It got excited to higher energy levels, but it still solves the hard
problems. Why is this? Nobody knows. I've been working with the folks at D-Wave to try to
figure out why they are successful when they shouldn't be. Ever since then, I patent
everything by the way, even if I don't know whether it's going to work or not.”

2

Excerpt from “A Conversation With Seth Lloyd [8.22.16]”
https://www.edge.org/conversation/seth_lloyd-quantum-hanky-panky

INNOVATION EXPLOITATION
OPPORTUNITIES in QUANTUM
TECHNOLOGIES
According to the Quantum Manifesto, five leading quantum technologies pillars (quantum
communication, simulation, software/algorithms, sensing/metrology, computing) support
the innovation edifice of contemporary Europe:

The developments in these five leading areas of quantum technologies (as illustrated in the
schematic above) are expected to produce transformative applications with real practical
impact on ordinary people. Each of these areas has its own timeline. New quantum sensors
are expected to emerge in commercial markets in the near future, for instance, whereas
quantum computers are more than a decade away. The technology tracks showing the
underlying scientific and engineering milestones paving the way for disruptive applications
are based on predictions from leading scientists in Europe. This timeline should be seen as
illustrative. History has proven that it is very difficult to predict the key applications of a
disruptive technology; such technologies invariably create their own applications. [Source:
Quantum Manifesto]

A more detailed description of the technology tracks, and their indicative applications, is
presented below (source: Quantum Manifesto):

Atomic quantum clocks can be synchronised with GPS to provide very high levels of
timing stability and traceability, even in hostile environments where GPS is unavailable or
denied. These timing solutions can be useful within future smart networks, for instance for
the synchronization of energy grids, as well as in telecoms, broadcasting, energy and
security.

Quantum sensors that exploit quantum superposition and/or entanglement to
achieve a higher sensitivity and resolution will be purchased and used by companies and
public institutions for demanding construction projects; for instance, to measure voids under

the ground and to detect mineral deposits or legacy infrastructure. They will also be used to
provide non-invasive point-of-care diagnosis.

A secure intercity quantum link between a number of European capitals will allow
transmission of highly sensitive data without any risk of interception. It may contain ground
or satellite-based protected nodes derived from the development of trusted nodes and
quantum repeaters.

Quantum simulators can be constructed for the special purpose of simulating
materials or chemical reactions. Simulation allows new processes or properties to be
explored before the material exists, as a tool to design new materials that are needed in
multiple sectors, such as energy or transport.

A global quantum-safe communication network – a quantum internet
combining quantum with classical information and encryption – offers security for internet
transactions against the threat of a quantum computer breaking purely classical encryption
schemes.

Universal quantum computers will be available with computational power at a
level of performance that will exceed even the most powerful classical computers of the
future. They will be reprogrammable machines used to solve demanding computational
problems, such as optimisation tasks, database searches, machine learning and image
recognition.

Projected R&D goals in quantum technologies
Short-term goals (0-5 years)






Develop the core technology of quantum signal repeaters that work with
cryptography capability and eavesdropping detection, enabling long-distance pointto-point quantum-secure links.
Realise a quantum simulator to address problems relevant to chemical processes
and the design of materials.
Develop more precise atomic clocks that can be used for synchronisation of future
smart networks, such as for energy and telecommunications.
Demonstrate exponential protection and control of a topological qubit.
Integrate a functional quantum circuit with high-speed cryogenic classical control
hardware






Develop quantum sensors for special-purpose applications, such as gravity sensors
for defense, oil and gas and space, quantum clocks for timing applications and
magnetic sensors for medical use and imaging
Discover new algorithms, protocols and fields of application for quantum simulators,
computers and communication networks. For instance, to analyse and design useful
chemical processes.
Demonstrate a small quantum processor executing quantum algorithms and the
operation of a logical qubit protected by quantum error correction in an atomic or
solid-state platform
Develop the supply chain of components like cryogenic or electronic amplifiers and
components, or laser sources. These are fundamental to building quantum devices,
as well as to numerous spin-off applications.

Medium-term goals (5-10 years)
•

•

•
•

•
•
•

Realise versatile simulators of material magnetism and of such electronic
properties as superconductivity, supporting the development and design of
new materials with exotic properties.
Simplify quantum sensors so that they can be produced at lower cost for
larger-volume applications such as manufacturing, automotive, construction
and geosurveying.
Enable secure communication between distant cities via quantum networks,
which enhance information security and make eavesdropping impossible.
Solve problems in chemistry and materials science with special-purpose
quantum computers operating at high speeds beyond one hundred physical
qubits.
Develop handheld quantum navigation devices precise to 1 mm/day and
able to function indoors.
Engineer quantum devices to improve their manufacturability and reliability,
reduce their cost and make them available for more mainstream markets.
Demonstrate ground-to-satellite quantum cryptography.

Long-term goals (>10 years)
•

•
•

•

•

Create a secure and fast quantum internet connecting the major cities in
Europe using quantum repeaters running quantum communication
protocols.
Design new materials with tailored properties (e.g. electric conductivity or
magnetism) using specialpurpose quantum hardware.
Build a universal quantum computer able to demonstrate the resolution of a
problem that, with current techniques on a supercomputer, would take
longer than the age of the universe.
Develop quantum computers to model physical and chemical problems and
to solve chemical reaction problems faster and more accurately than is
possible with the fastest supercomputer. For instance, for the development
of novel catalysts and for drug design.
Develop on-chip quantum sensor devices that can integrate within mobile
phones, etc., to allow quantum information and sensing applications within
multiple consumer applications.

•




Correlate measurements from an array of gravity sensors to create gravity
images
Integrate quantum sensors with consumer applications, such as integrated photonic
or solid-state devices for mobile devices
Develop other applications like quantum credit cards and quantum keys, as well as
unanticipated discoveries and applications.

The European Quantum Landscape (“Quantum Europe”)
Compared to the rest of the world, Europe has more researchers and a broader research
scope, linking fundamental and applied science and engineering. Top institutions can be
found across Europe, covering all aspects of quantum technologies from basic physics to
electronics and computer science. At the European level, about €500 million have been
invested over the last 20 years to support pioneering research in this domain. Early-stage
support from the EU Future and Emerging Technology (FET) programme has been
instrumental in fostering a well-organised and truly European scientific community with
widely acknowledged world-class scientific and technical expertise in quantum technologies.
Financial support for quantum technologies is increasing in several Member States, most
notably the UK (£270 million for a five-year programme) and the Netherlands (€146 million
for a ten-year programme) as well as through a €30 million ERANet programme (QuantERA)
for quantum science and technologies.
Recently, as part of its Communication on the European Cloud Initiative [COM(2016) 178],
the European Commission has proposed reinforcing EU action in this area in line with recent
initiatives at Member State level, such as the UK Quantum Technologies Programme and the
establishment of the QuTech centre in the Netherlands.
Interest from industry in Europe, including companies like Airbus Defence and Space, Alcatel
Lucent, ASML, Bosch, IBM, Nokia, IMEC, Safran, Siemens and Thales, is growing. High-tech
SMEs, like e2v, Gooch & Housego, ID Quantique, M Squared Lasers, Muquans, Single
Quantum and Toptica, occupy leading positions in their specific markets. Europe’s key
position in global value chains for the semiconductor, electronics and optical industries
makes further industry take-up likely.
It is companies that will deliver devices engineered for use and manufactured within a
commercial environment. They will drive higher-volume production, reduce costs and
stimulate the growth of new applications and markets.
Other parts of the world, including the US, China and Japan, are also showing increased
interest in harnessing the potential of quantum technologies. Governments are raising their
strategic and economic ambitions and many non-European industries are already investing
significant amounts, both inside and outside Europe.
[Source: Quantum Manifesto]

What Questions to Ask
An entrepreneurial researcher in the field of quantum technologies has many questions to
answer before considering starting-up, such as: What is the maturity of the technologies?
Which application ideas open promising prospects for economy and society? Who are
possible pioneer users? Will quantum technologies be competitive and how do they fit into
current and future industry landscapes? Which are the initiatives at international level that
may pose challenges for Europe? Which are the leverage points and drivers to promote
progress and achieve benefit?
JRC’s Report on “Quantum Technologies: Implications for European Policy” (May 2016)
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101632) is an important
document providing answers to the aforementioned questions in the areas of secure
communication, computing and simulation, sensing and timing.

Promises and Challenges
The following Table presents the outcome of parallel working sessions of the Quantum
Europe 2016 conference (May 2016, Amsterdam) on the leading areas of the Quantum
Technology programme in terms of promises and challenges, as well as the interplay with
industry and the role of Europe.

Quantum
communication

Promises

Challenges

Involving industry

Role Europe

Protection against cyber
attack

Develop quantum repeater
networks

Demonstration pilots

Foster collaboration

Standards and certification

Building a European quantum
backbone

Hardware development

Formulate joint vision

Fund and encourage research

Problems classification

Joint development of
infrastructure

Involve more players

Noise and decoherence

Collaboration necessary

Testing systems

System imperfections

Fair competition

Support during 5 years from
idea to prototype

Quantum supremacy with 50100 qubits

Interface flying and stationary
qubits

Concerted multidisciplinary
efforts

Framework for collaboration

New applications

Fabrication quality

Know-how exchange

Modelling materials and
chemistry compounds

Develop a new way of
thinking

Forums for learning same
language

Applications beyond
computing

Mapping algorithms to
physical hardware

Guidance on worthy problems

Trusted communication

Quantum
simulation*

Solve hard optimization
problems
Predict material properties

Quantum sensing
and metrology

Improved precision and
sensitivity
New applications

Quantum computing

Quantum
software/algorithms

Develop value chain

Open up borders
Funding is the start of
collaboration

* Quantum simulation allows exploring properties of materials before they even exist. A highly valuable tool for designing new materials because
supercomputers cannot yet predict material properties accurately.

SETTING-UP and MANAGING TECH
START-UPs
Before proceeding with the actual activity of setting-up a start-up company, the
entrepreneurial researcher should be aware of knowledge and skills regarding innovation
and entrepreneurship with emphasis on commercializing innovation and on launching and
growing start-ups (ventures). The present section focuses on general knowledge and skills as
well as specific knowledge and skills pertaining to the fields of quantum technology and
nanotechnology.
The entrepreneurial researcher should obtain a solid understanding of the key issues of
creating new high-tech ventures (business model, market analysis, leaders, opportunities,
intellectual property rights, legal and regulatory issues, financing). In addition, emphasis on
company valuation methods will enable the researcher to adopt an investor's perspective
for assessing and valuing the venture, and thus communicate effectively the venture’s value.
Key questions/issues are:









Why do companies exist and what are the central goals of companies?
The “DNA” of successful high-tech companies
Growth dynamics of companies
Planning a new business venture (Commercialization Plan)
Funding the new venture
Financial Planning
Valuation of a technology-based venture / Negotiating with venture capital funds,
business angels, etc.
Business Planning

Why do companies exist? The Central goals of companies
The central goal for companies is to create value for its chosen customers, by meeting
customer needs. It is important to know that a company needs to define itself not by the
product it sells, but by the customer benefit provided. The following questions (labeled as
the “5 C’s”) must be answered successfully:
1) Customer Needs
2) Company Skills
3) Competition
4) Collaborators
5) Context

What needs do we seek to satisfy?
What special competence do we possess to meet those needs?
Who competes with us in meeting those needs?
Who should we enlist to help us and how do we motivate them?
What cultural, tech and legal factors limit what is possible?

The “DNA” of highly successful innovative companies
In “The Innovator's DNA” book, authors Jeff Dyer (Harvard University), Hal Gergersen
(INSEAD), and Clayton M. Christensen (Harvard University) build on the idea of disruptive
innovation to outline the five main skills that distinguish the highly successful innovative
entrepreneurs. The authors’ research has revealed that highly successful innovators engage
the following skills more frequently:
Questioning. Innovators are consummate questioners who show a passion for inquiry. Their
queries frequently challenge the status quo; their questions provoke new insights,
connections, possibilities, and directions.
Observing. Innovators are also intense observers. They carefully watch the world around
them—including customers, products, services, technologies, and companies—and the
observations help them gain insights into and ideas for new ways of doing things.
Networking. Innovators spend a lot of time and energy finding and testing ideas through a
diverse network of individuals who vary wildly in their backgrounds and perspectives. Rather
than simply doing social networking or networking for resources, they actively search for
new ideas by talking to people who may offer a radically different view of things.
Experimenting. Finally, innovators are constantly trying out new experiences and piloting
new ideas. Experimenters unceasingly explore the world intellectually and experientially,
holding convictions at bay and testing hypotheses along the way. They visit new places, try
new things, seek new information, and experiment to learn new things.
Associational thinking refers to the potential to connect seemingly distinct questions,
problems, or ideas from different areas.
[Source: http://hbswk.hbs.edu/item/five-discovery-skills-that-distinguish-great-innovators]

Growth dynamics of companies (phases of evolution)
A company is not a static entity but, as time goes by, if successful, it grows. In a classic paper
on organizational development («Evolution and Revolution as organizations grow» L. E.
Greiner, Harvard Business Review, May-June 1998, pp. 55-67) five key dimensions (affecting
the organization’s development) emerge: age and size, stages of evolution and revolution,
and the growth rate of its industry. The following graph shows how these elements interact
to shape a venture’s development.

Phase 1

2

3

4

5
collaboration

large
Size of Organization

coordination
“?”

delegation
red tape

direction
creativity

evolution:

control

Stages of growth
revolution:

autonomy

small

Stages of crisis
leadership
young

Age of Organization

mature

As shown in the graph, there are five phases of growth (creativity, direction, delegation,
coordination, collaboration). Each evolutionary period (phase of growth) is characterized by
the dominant management style used to achieve growth.
According to Greiner’s model “in the birth stage of an organization (creativity phase), the
emphasis is on creating both a product and a market. The founders of the company are
usually technically or entrepreneurially oriented, and they generally disdain management
activities; their physical and mental energies are absorbed entirely by making and selling a
new product. Communication among employees is frequent and informal. Long hours of
work are rewarded by modest salaries and the promise of ownership benefits. Decisions and
motivation are highly sensitive to marketplace feedback; management acts as customers
react. These individualistic and creative activities are essential for a company to get off the
ground. However, as the company grows, those very activities become the problem. Larger
production runs require knowledge about the efficiencies of manufacturing. Increased
numbers of employees cannot be managed exclusively through informal communication,
and new employees are not motivated by an intense dedication to the product or
organization. Additional capital must be secured, and new accounting procedures are
needed for financial control. The company’s founders find themselves burdened with
unwanted management responsibilities. They long for the “good old days” and try to act as
they did in the past. Conflicts among harried leaders emerge and grow more intense. At this
point, a crisis of leadership occurs, which is the onset of the first revolution. Who will lead

the company out of confusion and solve the managerial problems confronting it? Obviously,
a strong manager is needed—one who has the necessary knowledge and skills to introduce
new business techniques. But finding that manager is easier said than done. The founders
often resist stepping aside, even though they are probably temperamentally unsuited to the
job. So here is the first critical choice in an organization’s development: to locate and install
a strong business manager who is acceptable to the founders and who can pull the
organization together.”
An entrepreneurial researcher should be aware of these phases of growth and the
transitioning among them (as said before, «Evolution and Revolution as organizations grow»
L. E. Greiner, Harvard Business Review, 1998, is a classic paper on this issue).
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Commercialization Plan
The Commercialization Plan is an important document, which is prepared in order to offer a
clear and concise description of the company’s products market potential and the planned
path to commercialization.
A useful Guide, which will help the aspiring researcher to learn what is needed on how to
prepare a Commercialization Plan, is the US SBIR/STTR Application Guide ( SF424 (R&R)
SBIR/STTR Application Guide for NIH and Other PHS Agencies, guiding potential applicants to
create a “Commercialization Plan”, no longer than 12 pages, and to provide a description of
each of the following areas: Value of the Project, Expected Outcomes, and Impacts;
Company Overview; Market, Customer, and Competition Analysis; Intellectual Property (IP)
Protection; Finance Plan; Production and Marketing Plan; Revenue Stream). The
Commercialization Plan describes the strategy that the new company will use to generate
revenue, business opportunities, maps out a strategy to move forward and describes the
current and anticipated landscape/resources required to address the opportunity enabled
by the new company’s innovation.

Funding the new company
The aspiring entrepreneurial researcher should be aware of EU funding opportunities for
Research and Innovation. The Practical Guide on EU Funding Opportunities for Research and
Innovation, presents the funding opportunities. The document is downloadable from
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/204008/practical-guiderev3_en.pdf

In addition, participating to relevant Calls for Proposals, by joining research concortia
submitting proposals, can provide significant funding and networking. Such an upcoming Call
for Proposals is QuantERA’s (ERA-NET Cofund Action in Quantum Technologies), the timeline
of which is presented below:

PROJECTS

TIMELINE

QuantERA: ERA-NET Cofund Action
in Quantum Technologies





January 2017: Call open






Low technology readiness levels

March 2017: Short proposal deadline
June 2017: Full proposal deadline

December 2017: Grant agreements signed

Roadmap / Manifesto pillars
Small or medium size consortia
Min. 3 groups from 3 countries

www.ncn.gov.pl/quantera?language=en
Konrad.Banaszek@ncn.gov.pl

Beside funding by participation to European projects, funding can be provided by private
investors or “angels”; venture capital firms; investment companies; joint ventures; R&D
limited partnerships; strategic alliances; research contracts; sales of prototypes; public
offering; state finance programs; or other industrial firms.

[Source: Kmuehmel, VC20,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Startup_financing_cycle.svg]

Venture capital (VC) funding & VC company valuation
Venture capital funds provide funds for high-risk, high-return companies in return for an
equity percentage; this way, the VC becomes a partner to the new company founder(s).
How much money and equity exchange hands? Usually, an inflow of a few hundred
thousand Euros provides the necessary funding to the new start-up company. How much
equity does this funding inflow buy? A simple “approximate” calculation provides the
answer:
Step #1: Identify the stage of development of the company and the expected rate of return
(annual return) for funds invested in the new company. The following Table provides the
data:
STAGE

EXPECTED ANNUAL RETURN

Seed

80%

Start-up

60%

First-stage

50%

Second-stage

40%

Third-stage (Mezzanine)

30%

Bridge

25%

This means that a VC investing today XX amount of money in a new start-up company,
expects a returned amount, after t years, of XX x (1+r)**t = XX x (1+0,6)**t = XX x (1,6)**t .
This is the Future Value of the today’s investment of the XX amount (XX is the Present
Value).
Step #2: Assume that the VC provides now funds of 600.000 € to the start-up company.
Step #3: Assume that the new company will be successful and after 4 years will be able to
generate net Earnings 1.000.000 € (of course, nobody can forecast the future, but this is a
working assumption to which both the VC and the new company founder(s) agree)
Step #4: Assume that in 4 years the company will sell its stock publicly by listing in a stockexchange (IPO).
Step #5: The historical average of the ratio P/E (Price of stock / net Earnings) for companies
in stock-exchanges is ≈25.
Thus, the Price of the stock of the company is (net Earnings) x 25  P=1.000.000 x 25 =
25.000.000 €, which is the overall value of the company (stock-market valuation).
Step #6: The VC invested 600.000 € and after those 4 years expects to receive back 600.000
x (1,6)**4 ≈ 4.000.000 €

Step #7 (final step): Since, after 4 years, the VC expects an amount of 4.000.000 €, from a
total company valuation of 25.000.000 €, the VC’s equity share is 4.000.000 / 25.000.000 =
20% of the company’s equity.
This is a “rough” estimate of VC’s equity participation. The actual percentage is the outcome
of serious negotiations between the VC and the founder(s).
A term sheet is a formal document that briefly lays out the initial agreement reached
between an entrepreneur and a venture capitalist. While the terms of the business
arrangement are not legally binding, the term sheet is the chief document used by legal
counsel to prepare the final agreement and to resolve any disputes that may arise in
negotiation.
FURTHER READING:
1. “Real-Options Valuation for a Biotechnology Company”, by D. Kellog and J. M.
Charnes, Financial Analysts Journal, May/June 2000, and “Influence Diagrams for
Real Options Valuation”, by R. Demirer, J. M. Charnes, and D. Kellogg, downloadable
from
http://www.siueonline.com/mobile/business/economicsandfinance/pdf/demireragouron.pdf.
2. “How to negotiate with VCs” by Deepak Malhotra, Harvard Business Review
OnPoint, Winter 2016, pp. 100- 105.
3. Online courses by providers such as edX (www.edx.org) or Coursera
(www.coursera.com) or OpenLearn (UK Open University’s free courses;
http://www.open.edu/openlearn ) or case-study providers (such as Harvard
Business School Publishing) are important learning resources.

Financial Plan
In business, a financial plan can refer to the three primary financial statements (balance
sheet, income statement, and cash flow statement) created within a business plan. For a
start-up company financial plan mainly refers to an annual projection of income and
expenses for a company (for 3-5 years in the future). A financial plan can also be an
estimation of cash needs and a decision on how to raise the cash, such as through borrowing
or issuing additional shares in a company. Financial plans are the entire financial accounting
overview of a company. Complete financial plans contain all periods and transaction types
(source: https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_plan).
In CCQCN’s website (http://qcn.physics.uoc.gr) an entrepreneurial researcher can download
a 10-sheet MS-Excel Financial Plan spreadsheet in order to perform financial simulations for
his/her planned new company, in order to explore financial projections and produce the
required financial statements such as the P&L financial statement presented in the Table
below.

Incubatee SA
Financial Projections (Euro)
Consolidated P&L Statement
Customer 1
Customer 2
Customer 3
Customer 4
Customer 5
Total Revenue
Growth

Year 1
0
0
0
0
0
0

Year 2
0
0
0
0
0
0

Year 3
0
0
0
0
0
0

Year 4
0
0
0
0
0
0

Year 5
0
0
0
0
0
0

COGS
Direct salaries
Production expenses
Total direct costs

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Gross Margin

0

0

0

0

0

Sales & Marketing
Office Expenses
Consumables
Outsourcing fees
Indirect Salaries
T&E expenses
Leasing expense
Other Costs
Total Costs

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Earnings before Depreciation,
Interest & Tax (EBITDA)
Net Margin

0

0

0

0

0

Depreciation expenses

0

0

0

0

0

Earnings before Interest & Tax
(EBIT)
Net Margin

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Earnings before Tax (EBT)
Net Margin

0

0

0

0

0

Tax

0

0

0

0

0

Earnings after Tax (EAT)

0

0

0

0

0

Dividends

0

0

0

0

0

Net Earnings

0

0

0

0

0

Free Cashflows
EBIT
Depreciation
Tax on EBIT (not incl. tax shield)
Net working capital adjustments
Capital Expenses
Free Cash Flow

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Financial expenses
On loan
On overdraft/deposit

Business plan
A business plan is a formal statement of business goals, reasons they are attainable, and
plans for reaching them. It may contain background information about the organization or
team attempting to reach those goals.
Typical structure for a business plan for a start up venture















cover page and table of contents
executive summary
mission statement
business description
business environment analysis
SWOT analysis
industry background
competitor analysis
market analysis
marketing plan
operations plan
management summary
financial plan
attachments and milestones

Typical questions addressed by a business plan for a start up venture












What problem does the company's product or service solve? What niche will it fill?
What is the company's solution to the problem?
Who are the company's customers, and how will the company market and sell its
products to them?
What is the size of the market for this solution?
What is the business model for the business (how will it make money)?
Who are the competitors and how will the company maintain a competitive
advantage?
How does the company plan to manage its operations as it grows?
Who will run the company and what makes them qualified to do so?
What are the risks and threats confronting the business, and what can be done to
mitigate them?
What are the company's capital and resource requirements?
What are the company's historical (if any) and projected financial statements?

[Excerpted from: https://en.wikipedia.org/wiki/Business_plan]
Examples of business plans can be found in websites such as the website of bplans.com,
which offers a gallery of over 500 example business plans in all categories of business or
industry, which can be accessed for free at:
http://www.bplans.com/sample_business_plans.php

RESPONSIBLE RESEARCH &
INNOVATION
A start-up company should also strive toward “Responsible Research and Innovation” (RRI),
which is an approach that anticipates and assesses potential implications and societal
expectations with regard to research and innovation, with the aim to foster the design of
inclusive and sustainable research and innovation.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-researchinnovation
Responsible Research and Innovation implies that societal actors (researchers, citizens,
policy makers, business, third sector organisations, etc.) work together during the whole
research and innovation process in order to better align both the process and its outcomes
with the values, needs and expectations of society. In practice, RRI is implemented as a
package that includes multi-actor and public engagement in research and innovation,
enabling easier access to scientific results, the take up of gender and ethics in the research
and innovation content and process, and formal and informal science education.
Responsible research and innovation is key action of the European ‘Science with and for
Society’ objective. RRI is furthermore a ‘cross-cutting issue’ in Horizon 2020, which will be
promoted throughout Horizon 2020 objectives. In many cases, inter- and transdisciplinary
solutions will have to be developed, which cut across the multiple specific objectives of
Horizon 2020.

SPIN-OFF COMPANY FORMATION:
Steps to follow in order to
incorporate a new company
An entrepreneurial researcher, who after exploring all these issues and questions, has
decided to go forward and set-up his/her start-up company, needs to incorporate the new
company following the rules and regulations of the country in which he/she plans to
incorporate the new company.
In the Appendix are presented all the necessary steps (and administrative forms) to be
followed by a researcher wanting to incorporate the new company in Greece (i.e. via the
one-stop-shop service at the Heraklion Chamber of Commerce).
At this point, the aspiring researcher must contact a lawyer and an accountant. If he/she
does not know one, the advice and recommendations of already established spin-off
companies by the University of Crete (via asking academic colleagues or the relevant
University of Crete administrative unit) are very useful.
It should be mentioned that the perspective researcher-entrepreneur needs to know that
the cost for setting-up and running a new company (IKE) in Greece for two years can reach
6.000 Euros or more (including the expense of setting-up the company, paying the
accountant for two years, taxes to the Greek State [even if you have no revenue, there is an
annual tax to be paid, and basic start-up expenses).

APPENDIX: Spin-Off Company
Formation (Steps to follow in order to
incorporate a new company in
Greece)
1. Setting up an IKE company in Greece: steps to follow and
documents that must be filled (incorporation via the
Heraklion Chamber of Commerce)
2. Examples of Corporation Charters (for all types of
companies in Greece)

1. Setting up an IKE company in Greece: steps to follow and
documents that must be filled (incorporation via the
Heraklion Chamber of Commerce)
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ίδρυση ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης
(Υ.Μ.Σ.) του Επιμελητηρίου Ηρακλείου
(Ν.4072/2012-ΦΕΚ 86Α/11-04-2012)
Για την ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε.) υποβάλλεται φάκελος
στην Υ.Μ.Σ., ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά,
σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ1-1084/24-05-2011


Καταστατικό Ι.Κ.Ε. υπογεγραμμένο από τους εταίρους σε έντυπη (ένα
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο
αρχείο doc)



Αστυνομικές ταυτότητες εταίρων ΙΚΕ για Έλληνες υπηκόους,
ταυτότητα ή διαβατήριο για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε., διαβατήριο
για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον
διαμένουν στη χώρα

Στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, τα ανωτέρω να προσκομίζονται
και σε επικυρωμένα αντίγραφα.


Άδεια
διαμονής
για
άσκηση
ανεξάρτητης
οικονομικής
δραστηριότητας ή ακριβές αντίγραφο αυτής (για τους υπηκόους κρατών
εκτός Ε.Ε.



Υπεύθυνη δήλωση των εταίρων ή του μοναδικού ιδρυτή για τη
διεύθυνση της εταιρείας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
εφόσον δεν προσέρχονται οι ιδρυτές αυτοπροσώπως
ή Θεωρημένο μισθωτήριο από τη Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη Δήλωση του
ν.1599/86 του εκμισθωτή για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του
ακινήτου και αντίγραφο τίτλου κυριότητας, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής του παραχωρούντος.
Στην Υπεύθυνη δήλωση να αναφέρεται η επωνυμία της υπό
σύστασης εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης και η χρήση για την
οποία προορίζεται.



Εξουσιοδότηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1 – Παράρτημα I)
Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, συμπληρώνεται
υποχρεωτικά από όλους τους εταίρους, θεωρώντας το γνήσιο της
υπογραφής τους.
Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο
του Ν.Π.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται
εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή
θεωρημένη από προξενική αρχή.
ή
Ορισμός εξουσιοδοτημένου από τους ιδρυτές Αντικλήτου
(Υπόδειγμα 5 – Παράρτημα Ι)
Εφόσον στην Υ.Μ.Σ. προσέλθουν όλοι οι ιδρυτές, δηλώνεται εγγράφως
ένας εξ’ αυτών ως εκπρόσωπος.
Σημειώνουμε ότι συμπληρώνεται ακόμα και από το μοναδικό εταίρο της
Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., που θα προσέλθει ο ίδιος στην Υ.Μ.Σ., για να ορίσει
τυπικά τον εαυτό του ως εκπρόσωπο.


Εντολή-Υπεύθυνη δήλωση των ιδρυτών ή του Εκπροσώπου τους για
τη σύσταση της εταιρίας (Υπόδειγμα Α)
Υπογράφεται από τους εταίρους ή από τον εκπρόσωπο των ιδρυτών με
γνήσιο υπογραφής



Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υπόχρεου:
α) Δήλωση Έναρξης/ Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού προσώπου Μ3
β) Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης όπου απαιτείται Μ6
γ) Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου Μ7
δ) Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου Μ8



Αίτηση νομικού προσώπου για την εγγραφή στο Επιμελητήριο και
καταβολή της ετήσιας συνδρομής



Καταβολή του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας (70€).
Εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ
για κάθε επιπλέον ιδρυτή.



Τέλος καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η (10 ευρώ).

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.






ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΤΑ

ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης
Τροποποιημένο τελευταίο καταστατικό
Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία
Για τις ΕΠΕ χρειάζεται πρακτικό και για τις ΟΕ,ΕΕ υπεύθυνη δήλωση
διαχειριστή/ών ότι η εταιρεία θα συμμετέχει στην υπό σύσταση εταιρεία.
Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο
διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που
φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ Α.Ε.






ΦΕΚ σύστασης
ΦΕΚ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για το ποσοστό των μετοχών.
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό
σύσταση εταιρεία.



Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ






Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης
της Χάγης (apostille), επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο
Εξωτερικών ή εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην
ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό
νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία
apostille.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του Νομικού Προσώπου
για την ύπαρξη της Εταιρείας (Good standing), με διαδικασία apostille.

Σημείωση:
Σε περίπτωση που στο καταστατικό ΔΕΝ αναφέρεται, η έδρα της επιχείρησης ή αν δεν
ισχύει πια, προσκομίζετε ξεχωριστό πρόσφατο πιστοποιητικό έδρας με Apostille.
Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου
να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.
** Μέσω της ΥΜΣ Ιδρύονται όλες οι ΙΚΕ, ανεξαρτήτως αν σύμφωνα με το
νόμο απαιτείται άδεια λειτουργίας ή έγκριση (π.χ. Καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος)
Η εταιρεία με την καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
αποκτά νομική προσωπικότητα και λαμβάνει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που
χρησιμοποιείται στις συναλλαγές της καθώς και ΑΦΜ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.
2.
3.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΙΒΑΝ)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
(ΕΝΤΥΠΟ Υ.Μ.Σ. ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ)

4.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ)

5.
6.
7.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΜΚΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΗΛΩΣΗ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΟΥ)

8.
9.
10.
11.
12.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Μ3
Μ6 ΑΝ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3
Μ7
Μ8
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ι.Κ.Ε.:
Τέλος Παροχής Πρόσβασης στα Αρχεία

15€

του ΓΕΜΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

70€ (+5€ από το 4ο μέλος και πάνω)

ΚΟΣΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

10€

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

248.08 € (*πληρώνεται ΜΟΝΟ στο ταμείο του
Επιμελητηρίου)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.
Number: 5051-052381-136
ΙΒΑΝ:

GR 19 0172 0510 0050 5105 2381 136

ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ι.Κ.Ε.:
Α)

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1.

Τέλος Παροχής Πρόσβασης στα Αρχεία του ΓΕΜΗ
15 €

Για την παροχή εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ και
αυτοδύναμης
ανάκλησης
των
αποθηκευμένων
δεδομένων,
για
τους
εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.
3419/2010, το οποίο ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ ετησίως. Στο
κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται η χορήγηση κωδικού χρήστη και κωδικού
πρόσβασης σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 17 της παρούσας
Η πρόσβαση, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ στα στοιχεία του φακέλου,
για τους υπόχρεους του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 είναι δυνατή, με τη χρήση
κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης που εκδίδονται από την Κεντρική
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ και χορηγούνται σ’ αυτούς, μετά από αίτησή τους και την
καταβολή τέλους σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 14 της παρούσας. Σε
περίπτωση που ο υπόχρεος είναι νομικό πρόσωπο, οι κωδικοί εκδίδονται στο όνομα
του νομίμου εκπροσώπου του. Οι κωδικοί αυτοί επιτρέπουν την πρόσβαση
αποκλειστικά στον φάκελο που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. Με

τους κωδικούς αυτούς οι υπόχρεοι δύνανται να ζητούν και να λαμβάνουν
ηλεκτρονικά αντίγραφα από το περιεχόμενο του φακέλου, καθώς και πιστοποιητικά
και βεβαιώσεις, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος, όπως αυτό ορίζεται στις
παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 14 της παρούσας.

Β)

ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

2.

ΚΟΣΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

3.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η΄ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ

:

Υπηρεσία Μιας Στάσης του
Επιμελητηρίου Ηρακλείου

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Α. ΕΤΑΙΡΟΣ
Επώνυμο :

Ο – Η Όνομα :
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :
Όνομα και Επώνυμο Συζύγου :
Ημερομηνία γέννησης

(2)

:

Ημερομηνία γέννησης συζύγου

(2)

:

Τόπος γέννησης :
Αριθμός Διαβατηρίου

Αριθμός
άδειας
διαμονής

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

ΑΦΜ :

ΑΜΚΑ:

Αριθμός άδειας ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας :

Πρώτο έτος
Ασφάλισης :

Φορέας Ασφάλισης :

Τηλέφωνο :

Τόπος κατοικίας :

Αριθ. FAX :

Οδός :

Αριθ:

Email :

Β. ΕΤΑΙΡΟΣ
Ο – Η Όνομα :
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :

Επώνυμο :

ΤΚ:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :
Όνομα και Επώνυμο Συζύγου :
Ημερομηνία γέννησης

(2)

:

Ημερομηνία γέννησης συζύγου

(2)

:

Τόπος γέννησης :
Αριθμός Διαβατηρίου

Αριθμός άδειας
διαμονής

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

Τηλέφωνο :

ΑΦΜ :

Αριθμός άδειας ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας :

ΑΜΚΑ :

Φορέας Ασφάλισης :

Πρώτο έτος Ασφάλισης :

Τόπος κατοικίας :

Οδός :

Αριθ. FAX :

Αριθ:

ΤΚ:

Email :

Γ. ΕΤΑΙΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
Επωνυμία :
Διακριτικός τίτλος :
Νομική Μορφή :
ΑΡΜΑΕ

(5)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:
Γενικός Αριθμός Μητρώου

:

Πρωτοδικείου
Ειδικός Αριθμός Μητρώου
Πρωτοδικείου

(6)

(6)

:

Βιβλία Πρωτοδικείου

(6)

:

:

ΑΦΜ :

ΕΔΡΑ (ΟΔΟΣ, ΤΚ , ΤΗΛ):
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο – Η Όνομα :

Επώνυμο :

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης :

(2)

:

Αριθμός Διαβατηρίου

Αριθμός άδειας
διαμονής

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος :

ΑΦΜ :

Αριθμός άδειας ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας :

Τηλέφωνο:

Νομιμοποιητικό Έγγραφο :

Τόπος κατοικίας :

Οδός :

Αριθ. FAX :

Αριθ:

ΤΚ:

Email :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ
ΙΔΡΥΤΩΝ

Επώνυμο :

Ο – Η Όνομα :
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης

(2)

:

Τόπος γέννησης :
Νομιμοποιητικά Έγγραφα

(4)

:

Αριθμός Διαβατηρίου

Αριθμός
άδειας
διαμονής

Αριθμός άδειας ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας :
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :
Τόπος κατοικίας :
Αριθ. FAX :

ΑΦΜ :
Οδός :

Τηλέφωνο:
Αριθ:

ΤΚ:

Email :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ενεργών ως (εκπρόσωπος/ πληρεξούσιος) δυνάμει της προσκομιζόμενης Εξουσιοδότησης (στοιχεία) :
……………………………………………………………………………………………………………………. ή
Συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου του/ ης Συμβολαιογράφου (Περιοχή) :……..……………………….,
Ονοματεπώνυμο ……………………………..…………………….…….) με αριθμό……………………, κατ’

εντολή και για λογαριασμό του/ των ανωτέρω εταίρων (τα πλήρη στοιχεία των οποίων αναφέρονται
ανωτέρω), χορηγώ την εντολή και πληρεξουσιότητα προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης του
Επιμελητηρίου Ηρακλείου :

Οι ως άνω ιδρυτές της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας χορηγούμε την εντολή και πληρεξουσιότητα
προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου:

Ώστε να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στο άρθρο 5Α του Ν. 3853/ 2010 για τη
σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με:

την Επωνυμία (και Λατινικά)
:……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……
και το διακριτικό τίτλο (και Λατινικά)
:…………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……
Κεφάλαιο
:………………………………………………………………………..……………………….……….
Εταίρους
:……….………………………..…………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……
Διαχειριστή
:……………………..………………………………………………………..……………………….
Νόμιμο εκπρόσωπο
:………………………………….………………………………………………………….
Και ειδικότερα όπως η Υπηρεσία Μιας Στάσης :
Α. Προβεί στη συμπλήρωση και υποβολή προς τις αρμόδιες αρχές, κάθε είδους αιτήσεων,
δηλώσεων, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων που είναι απαραίτητες, όπως:
1) αίτηση προς το αρμόδιο Επιμελητήριο (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)
για την καταχώρηση της επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της υπό σύσταση ως άνω
εταιρίας και την εγγραφή της σ’ αυτό
2)

αίτηση καταχώρησης της σύστασης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ

3)
Ανακοίνωση προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισμούς της
σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και αποστολή των στοιχείων

των
εταίρων…………………………………………………………………………………………………
………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………
και του / των
διαχειριστή/ων…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………
στους κατά περίπτωση αρμόδιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης:
Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
Άλλο φορέα
ασφάλισης……………………………………………………………………………………….
4)
αίτηση για:
α) λήψη φορολογικής ενημερότητας εταίρων
β) υποβολή δήλωσης Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
γ) χορήγησης αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
o Εταίρου, φυσικού προσώπου ή νομικού (αλλοδαπού) προσώπου, εφόσον δεν
διαθέτει ήδη
o Του νομικού προσώπου μετά τη σύστασή του
Β) Προβεί στην είσπραξη των ποσών
 Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
 Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας
 Καθώς και κάθε άλλου ποσού, η είσπραξη του οποίου θα απαιτηθεί κατά τη διαδικασία
σύστασης της ανωτέρω εταιρείας και στην απόδοση των ποσών στους τελικούς
δικαιούχους αυτών
Γ) Αναζητήσει και παραλάβει τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες, Φορείς και Οργανισμούς
Δ) Αιτηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ τη χορήγηση κωδικού χρήστη και κωδικού
πρόσβασης για την εξ αποστάσεως πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ.
Ε) Προβεί σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια ακόμη κι αν δεν αναφέρεται ρητά στην
παρούσα, προκειμένου να συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 5Α του ίδιου ως άνω νόμου η υπό
σύσταση εταιρεία

Λογαριασμός της τραπέζης ………..……………………………………………………………
Αριθμός ……………………….…………………………………………………………………..
και ΙΒΑΝ ……………………..……………………………………………………………………

ΗΡΑΚΛΕΙΟ : ……/ …………………/ 201….

O/ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ
(Υπογράφεται από τους ιδρυτές ή από το Εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους)

Ονοματεπώνυμο : ……………………………….………..

Υπογραφή:………..…………………………..

Ονοματεπώνυμο: …………………………….…………..

Υπογραφή:………..…………………………..

Ονοματεπώνυμο : …………………………….…………..

Υπογραφή:………..…………………………..

Ονοματεπώνυμο : …………………………….…………..

Υπογραφή:………..…………………………..

Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής

(7)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Υπηρεσία Μιας Στάσης, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
(4) Αναφέρονται οι εξουσιοδοτήσεις βάσει του υποδείγματος 1, του παραρτήματος Ι.
(5) Συμπληρώνεται για ανώνυμες εταιρείες οι οποίες έχουν συνταθεί πριν τις 4 Απριλίου 2011.
(6) Συμπληρώνεται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες
εταιρείες οι οποίες έχουν συνταθεί πριν τις 4 Απριλίου 2011.
(7) Η Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής μπορεί να γίνει από κάθε Δημόσια Αρχή, που είναι
νόμιμα εξουσιοδοτημένη για το σκοπό αυτό (όπως π.χ. το Επιμελητήριο, τα ΚΕΠ, η
Αστυνομία κλπ ).

Υπόδειγμα 5

ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣ(1):

Υπηρεσία Μιας Στάσης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Επωνυμία υπό σύσταση Εταιρείας:
Διακριτικός Τίτλος
υπό σύσταση Εταιρείας
Εταιρική Μορφή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α. Εταίρου
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Β. Εταίρου
Όνομα

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Γ. Εταίρου
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Δ. Εταίρου
Όνομα:

Επώνυμο :

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Ε. Εταίρου
Όνομα:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Επώνυμο :

Ορίζουμε τον / την ……………………………. του……………………………….και ως αντίκλητο
και τον εξουσιοδοτούμε να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Μιας Στάσης και ιδίως:
Α. να προσκομίζει πρόσθετα έγγραφα και δικαιολογητικά, εφόσον του ζητηθούν, για τη
σύσταση της Εταιρείας και την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ.,
Β. Να παρέχει προφορικά διευκρινήσεις και πρόσθετες πληροφορίες,
Γ. Να παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Μιας Στάσης έγγραφα, όπως βεβαιώσεις,
πιστοποιητικά και αποδείξεις πληρωμής που αφορούν την υπό σύσταση εταιρεία.
Ημερομηνία

Οι Δηλούντες
1.

2.

3.

4.

5.

2. Models (Templates) of Charters of Incorporation (for all
types of Greek companies)
ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013,
που δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013,
με την οποία εγκρίθηκαν τα Προτυποποιημένα καταστατικά
για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ,
όπου αποφασίσθηκε :

Όπως το ελάχιστο περιεχόμενο των προτυποποιημένων καταστατικών της Ανωνύμου
Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρείας (ΙΚΕ), της Ομορρύθμου Εταιρείας και της Ετερορρύθμου Εταιρείας το οποίο
συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (συμβολαιογράφο), αν πρόκειται για
ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, και την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρία ή από τους ιδρυτές αν πρόκειται για ομόρρυθμη εταιρία, ετερόρρυθμη εταιρία
και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την
εταιρεία από άλλες διαφορετικού εταιρικού τύπου και θα είναι προσπελάσιμο από το
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είναι το εξής ανά εταιρικό τύπο:

Α). Προτυποποιημένο καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας.

`Αρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«......................................................... (στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις:
Ανώνυμη Εταιρεία)».

`Αρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:…………………………………………………………………………

`Αρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος................................................................................

`Αρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ……..... έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της
Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας
σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την
πάροδο των ………... ετών.

`Αρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται σε (00.000) χιλιάδες ευρώ διαιρούμενο σε ............
χιλιάδες (00.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας (Χ) ευρώ εκάστης.

`Αρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι …………................ (αναγράφεται το είδος των μετοχών).

`Αρθρο 7
Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

`Αρθρο 8
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε
εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το
νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν
και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι
προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

`Αρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από ……. ( ) έως ……... ( )
μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
εταιρείας για θητεία (Χ) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση
μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα (Ψ) έτη.

`Αρθρο 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,
εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών,
καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

`Αρθρο 11
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον
είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο
της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι
υποχρεωτική, όταν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο
όριο που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο
αυτό.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

`Αρθρο 12
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου/ 1η Ιουλίου κάθε
έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους/ 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

`Αρθρο 13
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής
χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα
οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε
φορά στο νόμο.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η
διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως
ορίζει το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 2725/1999 . Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το
δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του
αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο
της εταιρείας.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που
προβλέπεται από το `Αρθρο 3 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

`Αρθρο 14

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

`Αρθρο 15
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το προβλεπόμενο στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας, εκ χιλιάδων (000.000) ευρώ θα καλυφθεί ως εξής:

`Αρθρο 16

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της
Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας
σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, και θα λήξει την................

`Αρθρο 17
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική
Συνέλευση αποτελείται από τους:
1) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.),
Πρόεδρο.
2) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.),
Αναπληρωτή πρόεδρο.
3) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.),
Μέλος.
4) ....................
`Αρθρο 18
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται/ορίζονται ...

`Αρθρο 19
ΕΥΘΥΝΗ

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για
τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις
πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από
την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από αυτές τις πράξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η ανώνυμη εταιρεία συνιστάται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο από την Υπηρεσία Μίας
Στάσης (Συμβολαιογράφος) του Ν. 3853/2010 εκτός αν από άλλες διατάξεις προβλέπεται κάτι
διαφορετικό.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε
πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
3. Το ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά
τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας ενώ η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να οριστεί
κατωτέρα των τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ ούτε ανωτέρα των εκατό (100) ευρώ.
4. Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί και από ένα μόνο πρόσωπο ή να καταστεί μονοπρόσωπη
οπότε στη περίπτωση αυτή τα στοιχεία του μοναδικού της εταίρου δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστο από τρία μέλη, ενώ μέλος του διοικητικού
συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό. Στη
περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των
εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να ορίζει άλλες διατυπώσεις ή βραχύτερες
προθεσμίες πρόσκλησης για τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση αυτών που
προβλέπονται στο νόμο.
7. Στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται κατ’ εξαίρεση και άλλος τόπος στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή
πέραν της έδρας στον οποίο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το διοικητικό συμβούλιο.
8. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με
τηλεδιάσκεψη με παρόντα ή όλα τα μέλη του.
9. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλο πρόσωπο πέραν του Προέδρου που υπογράφει τα
πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου και αντίγραφα εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να
απαιτείται επιπλέον υπογραφή.
10. Τα καταστατικό μπορεί να προβλέπει κατά την ίδρυση της ανωνύμου εταιρείας το διορισμό
προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου ή πρόσωπα με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες για
το πρώτο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να γίνει και με το καταστατικό.

11. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών.
12. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και την εκλογή αναπληρωματικών μελών στο διοικητικό
συμβούλιο.
13. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης εφαρμογής του άρθρου 23 παρ. 5
και σε άλλα πρόσωπα πέραν αυτών που ορίζονται στο νόμο.
14. Το καταστατικό σε περίπτωση ύπαρξης προνομιούχων μετοχών πρέπει να ορίζει με σαφήνεια το
προνόμιο ενώ μπορεί να προβλέπει άλλο χρόνο μετατροπής από το χρόνο λήψης της σχετικής
δήλωσης όταν οι προνομιούχες μετοχές είναι μετατρέψιμες σε κοινές.
15. Το καταστατικό μπορεί να απαλλάσσει την ανώνυμη εταιρεία από την υποχρέωση έκδοσης
μετοχικών τίτλων οπότε θα πρέπει να ορίζει πως αποδεικνύεται η μετοχική ιδιότητα.
16. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 6 έτη.

Β. Προτυποποιημένο καταστατικό Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΕ
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

`Αρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «.........................Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης » .

`Αρθρο 2
Έδρα

Έδρα
της
εταιρείας
ορίζεται
Δήμος.......................................................................................................................

ο

`Αρθρο 3
Σκοπός
Σκοπός
της
εταιρείας
…………………………………………………………………………………………………..

είναι:

`Αρθρο 4
Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε..........(X) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση της
εταιρικής σύμβασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια
`Αρθρο 5
Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ...............( ) ευρώ που διαιρείται σε ..................( )
εταιρικά μερίδια από ... (. ) ευρώ το καθένα και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά την
κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.
Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους εταίρους έγινε ως
εξής:

1. Ο από τους εταίρους ................. του .......... κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ευρώ
............και ανέλαβε ............ εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ .. εκάστου, τα οποία
αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.
2. ............................Ο από τους εταίρους..................του.........., κατέβαλε ως κεφάλαιο το
ποσόν των ευρώ..............και ανέλαβε........ εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ ..
εκάστου, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.
3. .........................
Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν σήμερα εξ
ολοκλήρου.

`Αρθρο 6
Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

`Αρθρο 7
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε
εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το
νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν
και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή ενώ οι προσκλήσεις για τη
σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που
σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της
συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της
συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

`Αρθρο 8
Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της
εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον/ στους
(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κάτοικος. επί της οδού.. αρ. .. , κάτοχος Δ.Α.Τ.
και Α.Φ.Μ.), ο/οι οποίος/οι θα ενεργεί για λογαριασμό και το όνομα της εταιρείας πράξεις
διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και
εκπροσωπεί/ούν και δεσμεύει/ ουν την εταιρεία νόμιμα υπογράφοντας από
κοινού/μεμονωμένα κάτω από την εταιρική επωνυμία.

`Αρθρο 9
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου/ 1η Ιουλίου κάθε
έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους /30 Ιουνίου του επομένου έτους.
Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της
εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, και λήγει την 31η Δεκεμβρίου/30η Ιουνίου ...

`Αρθρο 10
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις -Έλεγχος αυτών - Διάθεση κερδών

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής
χρήσης από τον διαχειριστή και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα
κάθε φορά από το νόμο.
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε
φορά στο νόμο.
Ο τρόπος και το ποσό των κερδών της εταιρείας που θα διανέμονται καθορίζετε κάθε φορά με
απόφαση από την Γενική Συνέλευση των εταίρων, που συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε
τρεις μήνες από τη λήξη της χρήσης, με τη πλειοψηφία που ορίζεται από το νόμο.

`Αρθρο 11

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Π.Ε.

1. Η σύσταση της Ε.Π.Ε. γίνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης (Συμβολαιογράφος) ενώ τροποποίηση
του καταστατικού δύναται να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που
λαμβάνεται διά πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων που
εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του
συμβολαιογραφικού εγγράφου.
2. Στη περίπτωση σύστασης μονοπρόσωπης ΕΠΕ στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά
ολογράφως οι λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
3. Έδρα της εταιρείας μπορεί να ορίζεται και Δημοτικό Διαμέρισμα οποιουδήποτε Δήμου της χώρας.
4. Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο της ΕΠΕ ανέρχεται σε 2.400 ευρώ ενώ η αξία κάθε εταιρικού μεριδίου
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ευρώ.

5. Εάν στο καταστατικό δεν ορίσθηκε διαφορετικά η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η
εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει σε όλους τους εταίρους που δρουν συλλογικά.
6. Στο καταστατικό μπορεί να συμπεριληφθούν διατάξεις για τον έλεγχο των διαχειριστών.
7. Όπου ο νόμος 3190/1955 «περί ΕΠΕ» απαιτεί διατυπώσεις δημοσιότητας η δημοσιότητα αυτή
πραγματοποιείται μέσω του Γ.Ε.ΜΗ.
8. Η λύση της εταιρείας για λόγο μη προβλεπόμενο από το νόμο είναι ισχυρή εφόσον ο λόγος αυτός
συμπεριλήφθηκε στην συστατική πράξη της εταιρείας.
9. Συμφωνίες μεταξύ των εταίρων για συμπληρωματικές εισφορές, περί άλλων παρεπομένων παροχών
που δεν αποτελούν εισφορά εις χρήμα ή εις είδος κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν.
3190/1955, περί απαγόρευσης εις τους εταίρους του ανταγωνισμού, περί απαγόρευσης της
μεταβίβασης ή της μεταβίβασης υπό ορισμένες περιπτώσεις του εταιρικού μεριδίου περί εξόδων των
εταίρων είναι ισχυρές εφόσον συμπεριελήφθησαν στην συστατική πράξη της εταιρείας.

Γ. Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Στ ............... σήμερα στις.....................του μηνός ...............του έτους
....................(201.. ) ημέρα ....................οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

δύο χιλιάδες

1) (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κάτοικος. επί της οδού.. αρ. .. , κάτοχος Δ.Α.Τ.
………... και Α.Φ.Μ. ..............................{ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)}*.............
2) (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κάτοικος... επί της οδού.... αρ. .., κάτοχος
Δ.Α.Τ. ……….. και Α.Φ.Μ................................{ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)} .............
3) (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κάτοικος. επί της οδού.. αρ. .. , κάτοχος Δ.Α.Τ.
………… και Α.Φ.Μ. ...........................{ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)}.............. και
4) (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, κάτοικος... επί της οδού.... αρ. .., κάτοχος
Δ.Α.Τ. ……... και Α.Φ.Μ .............................. {ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)}………..…….

όλοι....................υπηκοότητας**, συστήνουν με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία της
οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

`Αρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά
αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «................Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία»

`Αρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος.............................................................................

`Αρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ....................... έτη και αρχίζει από την καταχώριση του
παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

`Αρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: .............

`Αρθρο 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Χ ευρώ, διαιρούμενο σε (...) εταιρικά μερίδια
ονομαστικής αξίας (Ζ) έκαστο και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους χ ευρώ.
2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε Ψ εταιρικά μερίδια,
ονομαστικής αξίας (Ζ) έκαστο και αντιστοιχούν σε (…..) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών
εισφορών, σε (…..) εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε (.....) εταιρικά μερίδια
εγγυητικών εισφορών ονομαστικής αξίας (Ζ) το κάθε εταιρικό μερίδιο.
Η καταβολή των παραπάνω εταιρικών μεριδίων ανά κατηγορία εισφορών έγινε ως εξής:
α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας Χ ευρώ, που αντιστοιχούν σε (..) εταιρικά
μερίδια, ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
i) Ο εταίρος Ι κατέβαλε ποσό χ ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε α1 εταιρικά
μερίδια, ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο,
ii) Ο εταίρος ΙΙ κατέβαλε ποσό χ ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε α2 εταιρικά
μερίδια, ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο,
iii) Ο εταίρος ΙΙΙ κατέβαλε ποσό χ ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε α3 εταιρικά
μερίδια, ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο.
β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, των οποίων η αξία αποτιμήθηκε σε Ψ ευρώ, από
τους εταίρους αντιστοιχούν σε (.. ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο,
καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
i) Με παροχή εργασίας (τήρηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας) από τον εταίρο ΙΙΙ, για
μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και η οποία αποτιμήθηκε από τους
λοιπούς εταίρους συνολικά σε ψ1 ευρώ και αντιστοιχούν σε β1 εταιρικά μερίδια ονομαστικής
αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο.
ii) Με παροχή έργου.............................από τον εταίρο IV, για μια τριετία από τη νόμιμη
σύσταση της εταιρείας και το οποίο αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ψ2
ευρώ και αντιστοιχούν σε β2 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο.
γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι εγγυητικές εισφορές των εταίρων συνολικής αξίας Ν ευρώ που συνίστανται στην ανάληψη
ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρίας μέχρι του ποσού των Ν ευρώ, αντιστοιχούν σε
(.. ) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (Ζ) έκαστο, καλύφθηκαν ως ακολούθως:
i) Με ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας από τον εταίρο ΙΙΙ, ύψους ν1
ευρώ διαιρούμενη σε γ1 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο.
ii) Με ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας από τον εταίρο IV, ύψους ν2
ευρώ, διαιρούμενη σε γ2 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ονομαστικής αξίας (Ζ) ευρώ
έκαστο.
`Αρθρο 6
Διαχειριστές - Ορισμός διαχειριστών

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο,
κάτοικος... επί της οδού.... αρ. .., κάτοχος Δ.Α.Τ. και Α.Φ.Μ.) 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.
Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή
τρίτους*.
`Αρθρο 7

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του N. 4072/2012
όπως εκάστοτε ισχύει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης με το
καταστατικό της και τις τροποποιήσεις του να γίνονται με ιδιωτικό έγγραφο εκτός αν από ειδικές
διατάξεις νόμου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
2. Η Ι.Κ.Ε. μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη οπότε τα στοιχεία
του μοναδικού εταίρου της υποβάλλονται σε δημοσιότητα μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. Ενόσω η εταιρία είναι
μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της περιλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»
3. Η επωνυμία της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι και φανταστική αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει στην
επωνυμία να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις «ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ή σε συντομογραφία
Ι.Κ.Ε.». Επίσης η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε
ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private
Company» ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι μονοπρόσωπη τις λέξεις «Single Member Private
Company» ή «Single Member P. C.»
4. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου και αν δεν ορίζεται χρόνος η διάρκεια της είναι
δώδεκα έτη από τη σύστασή της.
5. Ο διαχειριστής της εταιρείας μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της οφείλει να βεβαιώσει την
καταβολή του αρχικού κεφαλαίου με πράξη που καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Υπάρχει αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής και των εταιρικών μεριδίων από το κεφάλαιο της
εταιρείας καθότι ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων δεν ισούται πάντα με το κεφάλαιο της εταιρείας διότι
όταν υπάρχουν πέραν των κεφαλαιακών εισφορών και εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές ο
αριθμός των εταιρικών μεριδίων εκφράζει το σύνολο των εταιρικών εισφορών.
7. Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. καθώς και η ελάχιστη ονομαστική αξία κάθε εταιρικού
μεριδίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο από ένα ευρώ ανεξάρτητα από το είδος των εισφορών στην
οποία αντιστοιχούν.
8. Κατά τη σύσταση της Ι.Κ.Ε. πρέπει να υπάρχει πάντα ένα εταιρικό μερίδιο που αντιπροσωπεύει
κεφαλαιακή εισφορά και σε κάθε περίπτωση δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζονται και τα τρία είδη
εισφορών.
9. Στις περιπτώσεις εισφοράς σε είδος που είναι δεκτική αποτίμησης, δεν υπάρχει υποχρέωση
αποτίμησης της εισφοράς αυτής κατά την έννοια του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων
εταιρειών» εάν η αξία του εισφερόμενου στοιχείου δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ αλλά αυτό θα
λογιστικοποιείται στην αξία την οποία δηλώνουν τα συμβαλλόμενα μέρη στο καταστατικό.
Επίσης στην εισφορά εξωκεφαλαιακής εισφοράς που συνίσταται σε παροχές που δεν μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη
υποχρέωσης εκτέλεσης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίμησης κατά την
έννοια του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» αλλά η αξία της εισφοράς αυτής
καθορίζεται στο καταστατικό από τους συμβαλλόμενους.
Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων
που αντιστοιχεί σε αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που ορίζεται επίσης
στο καταστατικό για τα χρέη της εταιρεία έναντι των τρίτων ενώ στην περίπτωση παροχής της
εγγυητικής εισφοράς, ο εταίρος που κατέβαλε εταιρικό χρέος δεν έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της
εταιρείας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ ότι εάν το ποσό της ευθύνης είναι εκατό ευρώ τότε η αξία της εγγυητικής
εισφοράς που θα καθορίζεται στο καταστατικό και η αξία των εκδιδομένων εταιρικών μεριδίων θα είναι
μέχρι το εβδομήντα πέντε.
Η επιστροφή εισφορών επιτρέπεται μόνο για τις κεφαλαιακές εισφορές μέσω της διαδικασίας μείωσης
του κεφαλαίου ενώ για τις λοιπές απαγορεύεται η επιστροφή τους και επιτρέπεται μόνο η εξαγορά τους
από τον εταίρο που τις οφείλει ως δικλείδα απεμπλοκής του εταίρου από την υποχρέωση που ανέλαβε
αλλά δεν μπορεί να την τηρεί στο διηνεκές.
10. Η διαχείριση της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι είτε νόμιμη είτε καταστατική και η πρώτη είναι εκείνη που
υπάρχει όταν δεν υπάρχει καταστατική πρόβλεψη.
Σε κάθε περίπτωση διαχειριστής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε εταίρος ή μη αλλά μόνο φυσικό
πρόσωπο ενώ το νομικό πρόσωπο εταίρος δεν μπορεί να είναι διαχειριστής πράγμα που σημαίνει ότι
αν εκλεγεί νομικό πρόσωπο ως διαχειριστής η εκλογή είναι άκυρη και στην περίπτωση που η εταιρεία
έχει «νόμιμη διαχείριση» το νομικό πρόσωπο οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο
που θα είναι ο διαχειριστής.
Τονίζεται εδώ ότι στην περίπτωση της νόμιμης διαχείρισης υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στα
ασφαλιστικά ταμεία για όλους τους εταίρους ενώ στην περίπτωση της καταστατικής διαχείρισης μόνο γι΄
αυτόν που έχει ορισθεί ως διαχειριστής και όχι για του λοιπούς εταίρους.
11. Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ο έλεγχος αυτών γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και εγκρίνονται από τους εταίρους που
εγκρίνουν επίσης και τη διανομή των κερδών με τη συμμετοχή τους να είναι ανάλογη του αριθμού
μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος.
Το καταστατικό όμως μπορεί να προβλέπει ότι για ορισμένο χρόνο που δεν υπερβαίνει τη δεκαετία
κάποιος εταίρος ή εταίροι δεν μετέχουν ή μετέχουν περιορισμένα στα κέρδη ή στο προϊόν της
εκκαθάρισης ή ότι έχουν δικαίωμα λήψης πρόσθετων κερδών.

12. Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για την Ε.Π.Ε. εφαρμόζονται αναλόγως και στην
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

Δ. Προτυποποιημένο καταστατικό Ομόρρυθμης Εταιρείας :

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στ........ σήμερα την ...20.. μεταξύ
1) του …………. (πλήρη στοιχεία ταυτότητας: ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων,
αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση
κατοικίας, Α.Φ.Μ.) και
2) του …………. (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 ομόρρυθμη εμπορική εταιρεία με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η συνιστάμενη με το παρόν εταιρεία είναι ομόρρυθμη, επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα
χρέη αυτής ευθύνονται, παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον.

2. ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται............................ και η διεύθυνσή της είναι επί της
οδού.................., αρ. ..

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Η επωνυμία της εταιρείας έχει ως ακολούθως «......... Ο.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. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ..(Χ) έτη, αρχόμενη από την καταχώρηση της εταιρίας στο
ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους ..........

6. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ
Οι εταίροι μετέχουν στην εταιρία με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος:
o πρώτο εταίρος με ποσοστό Χ%,
o δεύτερος εταίρος με ποσοστό Ψ%, 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.

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι θα
διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπούν την εταιρεία είτε από κοινού, είτε
καθένας χωριστά και έκαστος δύναται να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως προς επίτευξη του
εταιρικού σκοπού και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού
προσώπου, ενώπιον των Δικαστηρίων και γενικά κάθε αρχής.

8. ΕΞΟΔΟΣ 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. Κάθε εταίρος μπορεί με έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρία και τους λοιπούς εταίρους
να εξέλθει από την εταιρία.
3. Σε περίπτωση που με την αποχώρηση εταίρου παραμένει μόνο ένας εταίρος η εταιρία
λύνεται εφόσον μέσα σε δύο μήνες δεν δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ η είσοδος νέου εταίρου.

9. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
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.

10. ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η εταιρία λύνεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκεια της, 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.

11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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 4.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η ομόρρυθμος εταιρεία συστήνεται από την Υπηρεσία μίας στάσης, πλην ειδικών περιπτώσεων, και
αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση της εταιρικής σύμβασης στο ΓΕ.ΜΗ. στο οποίο
πραγματοποιείται η δημοσιότητα κάθε πράξης που απαιτεί ο νόμος.
2. Η επωνυμία της ομορρύθμου εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων
είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις με την προσθήκη των λέξεων
«Ομόρρυθμη εταιρεία», ολογράφως ή με τη σύντμηση «Ο.Ε.».
3. Η διάρκεια της Ο.Ε. μπορεί να είναι είτε ορισμένου χρόνου που ορίζεται στην εταιρική σύμβαση 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. Αν η Ο.Ε. αρχίσει την εμπορική της δραστηριότητα πριν την καταχώρηση της εταιρικής σύμβασης στο
Γ.Ε.ΜΗ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του έβδομου μέρους του N.
4072/2012.
5. Εάν στην εταιρική σύμβαση δεν ορίστηκε διαφορετικά η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η
εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει σε όλους τους εταίρους.
6. Στην εταιρική σύμβαση είναι δυνατόν να προβλέπεται ότι διανέμονται κέρδη και πριν το τέλος της
εταιρικής χρήσης με βάση προσωρινό λογαριασμό.
7. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται η συνέχιση της εταιρίας με τον επιζώντα εταίρο και
τους από τη διαθήκη ή εξ αδιαθέτου κληρονόμους του θανόντος εταίρου. Στην περίπτωση αυτή κάθε
κληρονόμος μπορεί να εξαρτήσει την παραμονή του στην εταιρεία από το αν θα λάβει τη θέση

ετερόρρυθμου εταίρου. Εφόσον οι εταίροι δεν κάνουν δεκτή την πρόταση ο κληρονόμος μπορεί να
εξέλθει από την εταιρεία, ενώ τα ανωτέρω δικαιώματα ο κληρονόμος μπορεί να ασκήσει μέσα σε
προθεσμία τριάντα ημερών από την αποδοχή της κληρονομιάς ή την απώλεια του δικαιώματος για την
αποποίησή της.
8. Η Ο.Ε. μπορεί να καταστεί μονοπρόσωπη για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών αν αποχωρήσουν
για οποιοδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος εφόσον δεν
δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου, άλλως η εταιρεία λύεται.

Ε. Προτυποποιημένο καταστατικό Ετερόρρυθμης Εταιρείας :

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ 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. ΕΔΡΑ
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. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
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 ΚΕΡΔΗ 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. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Διαχειριστής 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 Δικαστηρίων και γενικά κάθε αρχής.

9. ΕΞΟΔΟΣ 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. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
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
(«Διάρκεια») 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 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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.

