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Περίληψη 

 

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης που διανύουμε φαινόμενα όπως, ο 

αποκλεισμός από κάθε δανεισμό, η παντελής στέρηση ρευστότητας και γενικότερα η 

αποχή από τη ανάληψη κάθε επιχειρηματικού κινδύνου έφεραν στο προσκήνιο των 

μικρομεσαίων και όχι μόνο, επιχειρήσεων μία νέα εταιρική μορφή. Ο λόγος για την 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.). Στην παρούσα διπλωματική εργασία 

αναλύουμε τις ανάγκες αυτές εισαγωγής της στο ελληνικό δίκαιο, στο πρώτο μέρος. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διεξοδικά οι διαδικασίες ίδρυσης, τα πολλαπλά 

χαρακτηριστικά αυτής και συγκεκριμένα όλες οι απαραίτητες ενέργειες και 

υποχρεώσεις, φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι αναγκαίες για την δημιουργία 

μίας Ι.Κ.Ε. Στο τρίτο, και τελευταίο μέρος αυτής της εργασίας, προβάλλεται η 

σύγκριση της Ι.Κ.Ε. με όλους τους άλλους τύπους εταιριών ,καθώς και 

συγκεντρωτικά συμπεράσματα αλλά και πιθανές προτάσεις για τη βελτίωσή της που 

απορρέουν από όλη αυτή την μελέτη.  
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1
ο
 Κεφάλαιο 

1.1 Γενικά 

Στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο, παρά τις αντίθετα εκφραζόμενες απόψεις, 

επικρατεί κυρίως η αρχή του κλειστού αριθμού των εταιρικών τύπων. Αυτό σημαίνει 

πως οι συμβαλλόμενοι δε μπορούν να δημιουργήσουν νέους εταιρικούς τύπους αλλά 

ούτε και να αλλοιώσουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των εταιρικών τύπων οι οποίοι 

ήδη προβλέπονται από το νόμο. Επιπλέον, η νομολογία δεν είναι σε θέση να 

διαμορφώσει νέες εταιρικές μορφές με διάπλαση δικαίου. Η αρχή αυτή έχει τεθεί 

προκειμένου να παρέχεται προστασία τόσο στους τρίτους όσο και στους εταίρους 

(Αντωνόπουλος, 2007, Ρόκας, 2008, Παπαγιάννης, 2011). 

Σύμφωνα με το πλαίσιο της παραπάνω αρχής, οι εταιρείες με νομική 

προσωπικότητα οι οποίες αναγνωρίζονται από το δίκαιο είναι οι κεφαλαιουχικές και 

οι προσωπικές. Στις κεφαλαιουχικές εταιρείες εντάσσονται η εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης, η ανώνυμη εταιρεία, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία και η ετερόρρυθμη 

κατά μετοχές εταιρεία, ενώ η συμπλοιοκτησία αποτελεί ιδιάζουσα εταιρική μορφή. 

Στις προσωπικές εταιρείες ανήκουν η ομόρρυθμη εταιρεία, η ετερόρρυθμη εταιρεία, η 

αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, η αφανής εταιρεία και ο ευρωπαϊκός 

όμιλος οικονομικού σκοπού (Ρόκας, 2008). Επιπλέον, στην κατηγορία των 

κεφαλαιουχικών εταιρειών μπορεί να θεωρηθεί πως ανήκουν, ως αυτοτελείς νομικές 

μορφές, και η ναυτική εταιρεία, ο συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης και η 

μεταφορική εταιρεία (Ρόκας, 2011). 

Από τους εταιρικούς τύπους που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι πιο συνηθισμένοι 

και εκείνοι που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για την άσκηση εμπορικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ήταν από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες η Ε.Π.Ε. και 

η ανώνυμη εταιρεία ενώ από τις προσωπικές η ετερόρρυθμη και η ομόρρυθμη 

(Σπυρίδωνος, 2012). 

Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι 

μόνο από τις εταιρείες αλλά και από μεμονωμένα άτομα, ατομικές επιχειρήσεις, αλλά 

και από τις κοινοπραξίες οι οποίες είναι εταιρείες. Τόσο τα μεμονωμένα άτομα όσο 

και οι κοινοπραξίες δεν έχουν νομική προσωπικότητα οπότε και δε μπορούν να 

συγκριθούν νομικά με τις εταιρείες. Μάλιστα, οι κοινοπραξίες μπορεί να 
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αποτελούνται από δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε 

νομικής μορφής (Σπυρίδωνος, 2012). 

1.2 Μία καινούργια νομική μορφή εταιρείας 

Στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, με το Ν. 4072/2012 προστέθηκε η ιδιωτική 

κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) ως μία νέα μορφή εταιρείας η οποία αποτελεί ένα 

νέο νομικό τύπο κεφαλαιουχικής εταιρείας και όχι απλά μία παραλλαγή της Ε.Π.Ε.. 

Όπως έχει διαπιστωθεί, στη σύγχρονη Ελλάδα της κρίσης και της οικονομικής 

ύφεσης, η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) αποτελούν τα καλύτερα νομικά μέσα για την οικονομική και 

επιχειρηματική οργάνωση και ανάπτυξη. Ωστόσο, η Ι.Κ.Ε., που είναι ένας νέος 

θεσμός, θεωρείται χωρίς αμφιβολία ο μεγάλος νομικός πρωταγωνιστής του ελληνικού 

εταιρικού δικαίου, στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης την οποία βιώνουμε 

(Σπυρίδωνος, 2012). Ο τίτλος «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» αντιστοιχεί στον 

διεθνή όρο «Private Company» και παραπέμπει στην ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία 

που σχεδιάζει η Ε.Ε. (Societas Privata Europaea) (Περάκης, 2012). 

Η Ι.Κ.Ε. προορίζεται για την μικρομεσαία επιχείρηση ωστόσο μπορεί να 

υιοθετηθεί και από μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Κατά τη σύνταξη του σχετικού 

πολυσέλιδου νομοσχεδίου, στόχος ήταν η απλότητα στη σύσταση και τη λειτουργία 

της καθώς και η ευελιξία της Ι.Κ.Ε. (Περάκης, 2012). 

Η Ι.Κ.Ε μπορεί να εντάξει οποιαδήποτε επιχειρηματική και εμπορική επιθυμία 

και επιδίωξη των μετεχόντων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε εάν αυτοί επιθυμούν η σχέση 

τους να είναι κατά βάση κεφαλαιουχική είτε κατά βάση προσωπική, είτε εάν 

επιθυμούν να εισφέρουν την υπόσχεση τους για παροχή εργασίας, υπηρεσιών ή έργου 

με εξωκεφαλαιακή εισφορά είτε επιθυμούν να εισφέρουν κεφάλαιο ή περιουσιακά 

στοιχεία ως εισφορά σε είδος με κεφαλαιακή εισφορά, είτε επιθυμούν να εισφέρουν 

τη δέσμευσή τους ότι θα καλύψουν τα εταιρικά χρέη που θα δημιουργηθούν, κάποια 

στιγμή στο μέλλον, προς αόριστο αριθμό προσώπων-εταιρικών δανειστών με 

εγγυητική εισφορά (Σπυρίδωνος, 2012). 

  



5 

 

1.3 Ανάγκες εισαγωγής νέας εταιρικής μορφής 

Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες. Η εισαγωγή μιας 

καινούργιας εταιρικής μορφής προέκυψε αφενός από την ανάγκη ανανέωσης του 

ελληνικού εταιρικού δικαίου σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφετέρου 

από το γεγονός ότι η Ε.Π.Ε. δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της εποχής μας. 

Στην Ευρώπη υπάρχουν και άλλες χώρες με εταιρείες του «1 ευρώ» π.χ. Γερμανία, 

Γαλλία και Αγγλία ωστόσο η Ι.Κ.Ε. θεωρείται προϊόν ελληνικού σχεδιασμού που είχε 

ως στόχο να καλύψει τις ελληνικές ανάγκες σε περίοδο κρίσης όπως αυτή που 

αντιμετωπίζουμε. Τέλος, στην Ε.Ε. μελετάται η δημιουργία της κοινοτικής Societas 

Privata Europaea που θα έχει επίσης ένα συμβολικό κεφάλαιο (Περάκης, 2012). 

Οι πιο γνωστοί λόγοι για τους οποίους η Ε.Π.Ε. δεν ανταποκρίνεται στις 

σημερινές ανάγκες είναι οι δυσκίνητες ρυθμίσεις του νόμου, η ανάγκη πληθωρικής 

συμβολαιογραφικής παρέμβασης αλλά και η διπλή πλειοψηφία (προσώπων και 

κεφαλαίων) που είναι απαραίτητη για τη λήψη των εταιρικών αποφάσεων. Επίσης, 

στην Ε.Ε. παρατηρούνται εξελίξεις στη νομολογία του εταιρικού δικαίου για την 

εξυπηρέτηση της μικρομεσαίας επιχείρησης (αποφ. Centros, Uberseering , Inspire 

Act) που χαρακτηρίζονται από απλότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα στις 

πρακτικές ανάγκες των επιχειρηματιών (Περάκης, 2012). 

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, της οποίας είναι άγνωστη η ημερομηνία 

λήξης, και ιδίως της κρίσης χρέους, αποκλεισμού από κάθε δανεισμό, ιδιωτικό ή 

δημόσιο, και πλήρους στέρησης ρευστότητας μέσα στην Ελλάδα, κρίνεται επιτακτική 

η ανάγκη εύρεσης μεθόδων που θα βοηθήσουν να κινηθεί η αγορά και οι επιχειρήσεις 

και με τον τρόπο αυτόν να γίνει μία απόπειρα τόνωσης της ελληνικής οικονομίας και 

κοινωνίας. Αυτή είναι η βασική καινοτομία της Ι.Κ.Ε. καθώς αποτελεί μία μέθοδο 

αξιοποίησης άλλων αγαθών, εκτός από τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία, με 

αξία οικονομική, όπως είναι η υπόσχεση παροχής εργασίας και υπηρεσιών ή η 

εγγύηση δανεισμού (Σπυρίδωνος, 2012). 

Υπάρχουν αρκετές διατάξεις που καθιστούν την Ι.Κ.Ε. μία εταιρική μορφή 

πολύ ευέλικτη και με χαμηλό κόστος. Ένα σύνολο διατάξεων συντελούν στη μείωση 

του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας της Ι.Κ.Ε., όπως η ανάγκη για αρχικό κεφάλαιο 

αξίας ενός (1) ευρώ και η ίδρυση με ιδιωτικό έγγραφο και μόνο μέσω «Υπηρεσίας 

Μίας Στάσης», ακόμη και εάν πρόκειται για δραστηριότητα η οποία απαιτεί 

διοικητική άδεια. Επίσης, υπάρχει ένα ακόμη μεγαλύτερο σύνολο διατάξεων 
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σύμφωνα με τις οποίες διευκολύνεται και απλοποιείται η λειτουργία της όπως είναι η 

απαλλαγή από την ανάγκη αποτίμησης εισφορών σε είδος για ποσά μικρότερα των 

5.000 ευρώ, η δυνατότητα λήψης αποφάσεων των εταίρων εκτός συνέλευσης ακόμη 

και κατά πλειοψηφία, η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης των εταίρων και η αποκλειστική 

αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας 

δικαιοδοσίας τις περισσότερες εταιρικές διαφορές (Σπυρίδωνος, 2012). 

Ωστόσο, ενώ σε μεγάλο βαθμό η Ι.Κ.Ε. αποτελεί μετεξέλιξη του νομικού τύπου 

της Ε.Π.Ε., αφού έχουν αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως είναι το ότι έχει 

διαχειριστή και όχι Διοικητικό Συμβούλιο, οι αποφάσεις των εταίρων της 

λαμβάνονται με πλειοψηφία ή ομοφωνία επί του συνόλου του κεφαλαίου χωρίς να 

υφίσταται η έννοια της απαρτίας και πολλά άλλα, συγχρόνως δίνει λύση σε ζητήματα 

που για πολλά χρόνια απασχολούσαν τη νομολογία που αφορούσε στις Ε.Π.Ε.. Τα 

ζητήματα αυτά αφορούν στη διαδικασία διορισμού και ανάκλησης διαχειριστών και 

εκκαθαριστών, σε μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων και σε λύσεις, όπου οι 

διατάξεις της Ι.Κ.Ε., χωρίς να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από αυτές της Ε.Π.Ε., 

είναι περισσότερο σαφείς και ξεκάθαρες και αφήνουν πολύ μικρότερα περιθώρια 

ερμηνείας και ανασφάλειας δικαίου στους εμπλεκόμενους (Σπυρίδωνος, 2012). 

Οι επιχειρηματικές ανάγκες τις οποίες εξυπηρετεί η Ι.Κ.Ε. είναι οι εξής: 

 Αποτελεί μια σύγχρονη και ευέλικτη μορφή επιχείρησης που ακολουθεί το 

ευρωπαϊκό πρότυπο. 

 Συνδυάζει χαρακτηριστικά Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.. 

 Έχει ευελιξία προσωπικής εταιρείας. 

 Απευθύνεται σε όλες τις υφιστάμενες μορφές εταιρειών. 

 Θα δημιουργήσει πεδίο «ανταγωνισμού» (Περάκης, 2012). 
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1.4 Βασική διαφορά μεταξύ Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. 

Σημαντική διαφορά μεταξύ Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. είναι η μη μεταφορά στην Ι.Κ.Ε. 

του κανόνα της διπλής αριθμητικής και κεφαλαιουχικής πλειοψηφίας της Συνέλευσης 

Εταίρων Ε.Π.Ε., η οποία και είχε αποτελέσει το σύμβολο του συνδυασμού των 

προσωπικών και των κεφαλαιουχικών στοιχείων στην Ε.Π.Ε. από το 1955. Τη χρονιά 

αυτή, η Ε.Π.Ε. εντάχθηκε στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο διασφαλίζοντας, σε πολλές 

περιπτώσεις, το δικαίωμα αρνησικυρίας των εταίρων της μειοψηφίας αλλά και 

αποτελώντας πηγή αδιεξόδων σε πολλές άλλες και οδηγώντας στη δημιουργία του 

ζητήματος της διμελούς Ε.Π.Ε., του οποίου η νομολογιακή και ερμηνευτική επίλυση 

απασχολούσε για χρόνια τους νομικούς (Σπυρίδωνος, 2012). 

1.5 «Societas Privata Europaea» (SPE) 

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ενιαία Αγορά για την Ευρώπη 

του 21
ου

 αιώνα δίνει έμφαση στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση των όρων του 

πλαισίου που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις στην Ενιαία Αγορά. Οι μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ποσοστό μεγαλύτερο του 99% των εταιρειών στην 

Ε.Ε. αλλά μόνο ένα 8% αυτών ασχολείται με διασυνοριακό εμπόριο και άλλο ένα 5% 

έχουν θυγατρικές ή κοινοπραξίες στο εξωτερικό. 

Τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει απλοποιηθεί η διαδικασία να ιδρύσει κάποιος 

επιχείρηση στην Ε.Ε., απαιτείται να γίνουν περισσότερες ενέργειες για τη βελτίωση 

της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ενιαία Αγορά, τη 

διευκόλυνση της ανάπτυξής τους καθώς επίσης και να ξεκλειδωθεί η δυναμική της 

κάθε επιχείρησης. 

Ο νόμος που αφορά στην Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία, «Societas Privata 

Europaea», διαμορφώνει μέρος ενός πακέτου μέτρων που σχεδιάστηκαν για να 

βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αναφέρεται ως πρωτοβουλία 

«Small Business Act for Europe» (SBA). Το αντικείμενο της SBA είναι να 

διευκολύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν επιχειρήσεις στην Ενιαία 

Αγορά και ακολούθως να βελτιωθεί η απόδοσή τους στην αγορά. Η SPE είναι μία 

πρωτοβουλία προτεραιότητας του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής το 2008 (http://ec.europa.eu). 
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2
ο
 Κεφάλαιο 

2.1 Ίδρυση Ι.Κ.Ε. 

Άρθρο 3 Ν.1329/83: 

 

Τα Άρθρα 127, 136 και 137 του Αστικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:  

«Άρθρο 127. Ενήλικος. Όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του 

(Ενήλικος) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία». 

«Άρθρο 136.Ανήλικος που συμπλήρωσε το 15
ο
 έτος. Ο ανήλικος που συμπλήρωσε το 

δέκατο πέμπτο έτος μπορεί, με την γενική συναίνεση των προσώπων που ασκούν την 

επιμέλειά του, να συνάψει σύμβαση εργασίας ως μισθωτός. Αν δεν δίνεται η συναίνεση, 

αποφασίζει το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ανηλίκου». 

«Άρθρο 137. Ανήλικος που τελεί γάμο. Ο έγγαμος ανήλικος μπορεί να επιχειρεί μόνος 

του κάθε δικαιοπραξία απαραίτητη για να συντηρεί ή να βελτιώνει την περιουσία του ή 

για να αντιμετωπίζει τις ανάγκες της προσωπικής του συντήρησης και εκπαίδευσης, 

καθώς και τις τρέχουσες ανάγκες της οικογένειάς του. Μπορεί επίσης: 

 1. Να εκμισθώνει μόνος τα ακίνητά του, αστικά ή αγροτικά, το πολύ για μια εξαετία,
.  

 2. Να εισπράττει μόνος τα εισοδήματα από την περιουσία του, 

 3. Να διεξάγει μόνος του κάθε δίκη σχετική με τις παραπάνω δικαιοπραξίες». 

 

Η Ι.Κ.Ε. μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα (ιδρυτές), ωστόσο αρκεί και μόνο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

(μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.). Στην περίπτωση αυτή το όνομα του μοναδικού εταίρου 

υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν 

συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18
ο
) έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 

127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1329/83) ενώ η 

συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση Ι.Κ.Ε. επιτρέπεται μόνο με δικαστική άδεια 

(http://www.startupgreece.gov.gr/el/content). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.startupgreece.gov.gr/el/content
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2.2 Γενικά χαρακτηριστικά της Ι.Κ.Ε. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά της Ι.Κ.Ε. όπως περιγράφονται από τον Περάκη 

(2012) είναι τα εξής: 

1. Έχει νομική προσωπικότητα. 

2. Έχει εμπορική ιδιότητα. 

3. Οι εταίροι της δεν ευθύνονται για τα χρέη της. 

4. Μπορεί να είναι από την αρχή ή να καταστεί στη συνέχεια μονοπρόσωπη. 

5. Έχει πάντοτε κεφάλαιο, έστω και συμβολικό (1 ευρώ). 

6. Μονάδα μέτρησης της συμμετοχής του κάθε εταίρου της είναι το «εταιρικό 

μερίδιο», ομοίως με την Ε.Π.Ε.. 

7. Η φορολογική της μεταχείριση είναι όμοια με της Ε.Π.Ε. και εάν πρόκειται για 

μονοπρόσωπη εταιρεία οι εταίροι μη διαχειριστές δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε 

κάποιον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης. 

 

 

2.3 Βασικά χαρακτηριστικά της Ι.Κ.Ε. 

 

Άρθρο 43 παρ. 1,2 Ν. 4072/2012: 

 

1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή 

έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν 

είναι εμπορική επιχείρηση. Απαγορεύεται στην ιδιωτική εταιρεία η άσκηση 

επιχείρησης για την οποία έχει οριστεί από τον νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική 

μορφή. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 79, για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η 

εταιρεία με την περιουσία της. 

Άρθρο 2 Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297Α΄): 

1.  Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) που προβλέπεται στο άρθρο 5 του 

Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), συνιστάται Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία είναι 

αρμόδια για: 

α) την οργάνωση και εποπτεία της βάσης ή των βάσεων δεδομένων που 

συναπαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 5, 

β) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του 

δικτύου και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν τη βάση 

δεδομένων, 
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γ) τη διαπίστευση των νομιμοποιούμενων, προς καταχώρηση, προσώπων και τη 

διαρκή προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων από νομιμοποιούμενα πρόσωπα, 

δ) την άμεση και, κατά χρονική ακολουθία, λήψη και την αποθήκευση των 

δεδομένων που διαβιβάζονται και 

ε) τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της 

ασφάλειας των δεδομένων. 

Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, η Κ.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄). 

 

2.  Σε κάθε Επιμελητήριο συνιστάται ειδική υπηρεσία («Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.») η οποία, 

με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, είναι αρμόδια για: 

α. την εξ αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα, αρχική καταχώρηση (εγγραφή) των 

υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη καταχώρηση, μεταβολή ή 

διαγραφή υφιστάμενων καταχωρήσεων και 

β. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών 

αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των 

νομικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που 

αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώρηση, μεταβολή ή διαγραφή. 

 

Η καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου καθορίζεται με βάση 

την κύρια δραστηριότητα και την κύρια επαγγελματική κατοικία ή την εγκατάσταση 

του υπόχρεου, αντίστοιχα. Για τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, η καθ΄ ύλην 

και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., καθορίζεται από την κύρια 

δραστηριότητα και την έδρα του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου, αντίστοιχα. 

Κάθε υπόχρεος υπάγεται σε μία μόνο υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. 

3.  Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., ενιαίο για τις 

Διευθύνσεις Α.Ε. και Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής. 

Οι Διευθύνσεις αυτές διαβιβάζουν στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. όλες τις πράξεις και τα 

στοιχεία που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες, τις 

ευρωπαϊκές εταιρείες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και τα 

υποκαταστήματά τους στην ημεδαπή, για την εξ αποστάσεως και με ηλεκτρονικά 

μέσα αρχική καταχώρηση (εγγραφή) των ανωτέρω προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς 

και κάθε μεταγενέστερη καταχώρηση, μεταβολή ή διαγραφή αυτών, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 5. 

4.  Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων και το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης («υπηρεσίες καταχώρησης στο 



11 

 

Γ.Ε.ΜΗ.») έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να προβαίνουν σε καταχωρήσεις 

στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

5.   Στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων μπορεί να συνιστάται, με απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μία (1) οργανική θέση 

επιστημονικού συνεργάτη αποκλειστικής απασχόλησης. Η ανωτέρω θέση πληρούται 

από δικηγόρο, με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο που αποδεικνύεται από την κατοχή 

σχετικού διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος. 

      Ο ανωτέρω επιστημονικός συνεργάτης επικουρεί τις υπηρεσίες καταχώρησης στο 

Γ.Ε.ΜΗ., όταν παρίσταται ανάγκη κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου 

νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής και κάθε άλλης 

καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Ο δικηγόρος, επιστημονικός συνεργάτης, 

προσλαμβάνεται με απόφαση του οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά. 

6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται, μετά από πρόταση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 

Οικονομικών και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, καθορίζονται ο 

αριθμός των οργανικών θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και ο 

τρόπος στελέχωσης, της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. 

και του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

7.  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου 

Υπουργού, μπορεί να αποφασισθεί η εξ αποστάσεως διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. με 

άλλα ειδικά μητρώα και δημόσια αρχεία και να καθορισθούν οι ειδικότεροι όροι 

και οι προϋποθέσεις της διασύνδεσης, τηρουμένων των διατάξεων για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εμπορικού απορρήτου. 

Άρθρο 77 Ν. 4072/2012: 

1. Οι «κεφαλαιακές εισφορές» αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που 

σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας. 

2. Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο αποτελεί 

στοιχείο ενεργητικού, που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης κατά την έννοια 

του άρθρου 8 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.  

      Η αποτίμηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920. 

Αποτίμηση δεν απαιτείται, αν η αξία της εισφοράς, κατά το καταστατικό ή την 

απόφαση που αυξάνει το κεφάλαιο, δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. 

3. Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε 

κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αύξηση ή μείωση κεφαλαίου. 

4.  Το κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς κατά την ίδρυση της εταιρείας ή κατά 

την αύξηση του κεφαλαίου. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα 
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από τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει την 

ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε 

περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη 

μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν 

στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε. 

Άρθρο 79 Ν. 4072/2012: 

1. «Εγγυητικές εισφορές» είναι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι 

των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. 

Ο εταίρος που παρέχει εγγυητική εισφορά θεωρείται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι 

σε θέση και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα 

χρόνο, να προβεί στις καταβολές των χρεών της εταιρείας μέχρι το ποσό του 

προηγούμενου εδαφίου. 

2.  Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της ευθύνης κατά την 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Η ευθύνη του εταίρου καλύπτει οποιοδήποτε χρέος της εταιρείας κατά την 

παράγραφο 1 με τόκους και άλλες επιβαρύνσεις. Η ευθύνη αυτή υφίσταται άμεσα 

και πρωτογενώς έναντι των δανειστών, που μπορούν να ασκήσουν ευθέως αγωγή 

κατά του εταίρου. Ο εταίρος μπορεί να προβάλει κατά του δανειστή ενστάσεις που 

δεν θεμελιώνονται στο πρόσωπό του μόνον εφόσον θα μπορούσαν να προβληθούν 

από την εταιρεία. Περισσότεροι εταίροι που ευθύνονται με τον τρόπο αυτόν υπέχουν 

ευθύνη εις ολόκληρο. 

4. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου με εγγυητική εισφορά κάθε δανειστής της εταιρείας 

μπορεί να αναγγελθεί στην πτώχευση αυτή. Το ποσό που διανέμεται α θροιστικά 

στους δανειστές της εταιρείας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της ευθύνης που 

ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, μειωμένο αναλογικά στο μέτρο που 

ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις των ενέγγυων πτωχευτικών πιστωτών. Έως το 

όριο αυτό οι δανειστές της εταιρείας κατατάσσονται τηρουμένου μεταξύ τους του 

άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα. 

5.  Ο εταίρος που έχει παράσχει εγγυητική εισφορά και κατέβαλε εταιρικό χρέος δεν 

έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της εταιρείας. 

6. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού 

εταίρου, καθώς και αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων, ο εταίρος που δεν 

έχει καταβάλει πλήρως το ποσό της ευθύνης του από εγγυητική εισφορά, 

εξακολουθεί να είναι υπόχρεος έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της 

εταιρείας που γεννήθηκαν πριν από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των γεγονότων 

αυτών, για διάστημα τριών (3) ετών μετά την καταχώριση αυτή. 

7.  Μετά από κάθε μεταβολή στις εγγυητικές εισφορές της εταιρείας, ο διαχειριστής 
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υποβάλλει για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. επικαιροποιημένη κατάσταση με τη 

μεταβολή που έχει επέλθει και τις εγγυητικές εισφορές των κατ’ ιδίαν εταίρων που 

υφίστανται με το ποσό της ευθύνης που δεν έχει καταβληθεί για κάθε εισφορά. Την 

κατάσταση αυτή αναρτά και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

 

Τα χαρακτηριστικά της νέας εταιρικής μορφής, δηλαδή της Ι.Κ.Ε., είναι μια 

ενδιάμεση κατάσταση εταιρικής δράσης, που διέπεται από τις διατάξεις του 

Ν.4072/2012, άρθρο 43 έως 120, και κατά το μεγαλύτερο μέρος των εταιρικών 

διαδικασιών μοιάζει ή παραπέμπει στις διατάξεις του Ν. 3190/1955 περί Ε.Π.Ε.. 

Η Ι.Κ.Ε. είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα κατά την 

παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Ν.4072/2012 και έχει εταιρική ιδιότητα, κατά το 

τυπικό κριτήριο, άσχετα εάν ο σκοπός της είναι ή όχι εμπορικός. Οι εταίροι δεν 

ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας, ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 

διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Ν. 4072/2012, όπου προβλέπονται 

εγγυητικές εισφορές. Η Ι.Κ.Ε. μπορεί να συσταθεί μονοπρόσωπη ή να καταστεί στη 

συνέχεια μονοπρόσωπη ύστερα από την αποχώρηση ενός ή περισσότερων από τους 

εταίρους της (http://www.startupgreece.gov.gr/el/content). 

Βασικό της χαρακτηριστικό είναι πως απαιτείται η συμμετοχή ενός 

τουλάχιστον εταίρου με τη λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε 

κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 77) αξίας τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Το ελάχιστο αυτό 

κεφάλαιο μπορεί να διαφοροποιείται ή να ενισχύεται από τρία είδη εισφορών 

(Σπυρίδωνος, 2007) που είναι τα εξής: 

i. οι κεφαλαιακές εισφορές, 

ii. οι εκτός κεφαλαίου εισφορές (εξωκεφαλαιακές) (άρθρο 78) και 

iii. οι εγγυητικές εισφορές (άρθρο 79) των οποίων η αξία δε μπορεί να υπερβαίνει 

σε ποσοστό το 75% του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των 

δανειστών της εταιρείας. 

Κεφαλαιακές εισφορές είναι οι εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που αποτελούν 

το κεφάλαιο της εταιρείας. Αύξηση ή μείωση των εταιρικών μεριδίων που 

αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές μπορεί να γίνει μόνο εφόσον αυξηθεί ή μειωθεί το 

κεφάλαιο. Το κεφάλαιο θα πρέπει να καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την ίδρυση της 

Ι.Κ.Ε. ή κατά την αύξησή του. Στην εταιρεία θα πρέπει να υπάρχει πάντα ένα 

τουλάχιστον μερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά. Εάν λόγω ακύρωσης 

μεριδίων δεν υπάρχουν πια μερίδια που να αντιστοιχούν σε κεφαλαιακή εισφορά, θα 
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πρέπει ή η εταιρεία να ορίσει κάποιον εταίρο, πρόσωπο ή τρίτο που θα εξαγοράσει 

ένα τέτοιο μερίδιο, πριν αυτό ακυρωθεί, ή θα πρέπει να αυξήσει το κεφάλαιό της 

εντός μηνός από την ακύρωση. Σε περίπτωση παράλειψης της αύξησης, υπάρχει 

λόγος δικαστικής λύσης της εταιρείας με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον. 

Εξωκεφαλαιακές εισφορές είναι οι παροχές που δε μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν ύστερα από 

ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Οι παροχές αυτές 

θα πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό και να εκτελούνται για ορισμένο ή 

αόριστο χρόνο. Στο καταστατικό καθορίζεται η αξία των εισφορών αυτών που 

αναλαμβάνονται είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε στο χρονικό διάστημα που 

ακολουθεί. Η εταιρεία, σε περίπτωση μη παροχής εξωκεφαλαιακής εισφοράς, δύναται 

να ζητήσει από το δικαστήριο ή την εκπλήρωση ή την ακύρωση των μεριδίων που 

αντιστοιχούν στην εισφορά αυτή ή ακόμη και να ζητήσει αποζημίωση. 

Εγγυητικές εισφορές είναι οι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης 

έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. 

Η ευθύνη μπορεί να είναι άμεση και πρωτογενής. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς 

καθορίζεται στο καταστατικό και δε μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 75% του 

ποσού της ευθύνης. 

Όσο αφορά στην επιστροφή των εισφορών οι κεφαλαιακές μπορούν να 

επιστραφούν με τη διαδικασία της μείωσης κεφαλαίου ενώ οι άλλοι δύο τύποι 

εισφορών δεν επιστρέφονται αλλά μπορούν να εξαγοραστούν με τη διαδικασία της 

αύξησης κεφαλαίου της Ι.Κ.Ε. σε μετρητά (Περάκης, 2012). 

Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει με ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια 

αρκεί όμως η ονομαστική τους αξία να είναι ίδια για όλα τα εταιρικά μερίδια 

ανεξάρτητα από τα είδη εισφοράς στα οποία αντιστοιχούν. 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι εταίροι μη διαχειριστές δεν υπάγονται 

υποχρεωτικά σε Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΕ κ.λπ.), όμως στην 

περίπτωση της μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., ο μοναδικός εταίρος υπόκειται σε υποχρέωση 

τέτοιας ασφάλισης. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου 

που απαιτεί ο νόμος για τη σύσταση μιας Ι.Κ.Ε. είναι ένα (1) ευρώ και το κεφάλαιο 

θα πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά τη σύστασή της. Μέχρι του ύψους του 

κεφαλαίου, η ευθύνη είναι της εταιρείας με την περιουσία της και όχι των εταίρων. 
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Μόνη εξαίρεση αποτελεί ο εταίρος που συμμετέχει με εγγυητική εισφορά, ο οποίος 

και αναλαμβάνει την υποχρέωση, έναντι των τρίτων, να εξοφλήσει, εφόσον απαιτηθεί 

από αυτούς, χρέη της εταιρείας μέχρι του ύψους της εισφοράς του. 

Για τη σύσταση της εταιρείας αρκεί να απευθυνθεί κάποιος στην «Υπηρεσία 

Μιας Στάσης». Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση ομόρρυθμων και 

ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής) ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως 

αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, καθώς και τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λαμβάνουν την «πιστοποίηση παροχής 

υπηρεσιών μιας στάσης». Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών καθώς και σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις που για τη σύσταση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο 

συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης 

(http://www.businessportal.gr/onestopshop.php). 

Κάποια επιπλέον βασικά χαρακτηριστικά της Ι.Κ.Ε. είναι τα εξής: 

 Η ορισμένη διάρκειά της (12 έτη, αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας 

δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας). 

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 79 του Ν. 4072/2012, για τις εταιρικές 

υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της. 

 Η δημοσιότητα της εταιρείας πραγματοποιείται είτε μέσω της ιστοσελίδας της 

εταιρείας είτε μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), χωρίς να απαιτείται 

δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. 

 Συστήνεται και τροποποιείται με απλό ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο ελέγχεται από 

τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. χωρίς να απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Εφόσον 

όμως συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου 

(http://www.startupgreece.gov.gr/el/content). 

Όλα τα έγγραφα που αφορούν στην ΙΚΕ, καταστατικό, τροποποιήσεις του, 

πρακτικά των αποφάσεων των εταίρων, συντάσσονται στα ελληνικά ωστόσο, στα 

πλαίσια της εξωστρέφειας της Ι.Κ.Ε., μπορούν να συνταχθούν και σε μία από τις 

επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. (Περάκης, 2012). 

Το κόστος της σύστασης της εταιρείας (Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης 

Εταιρείας) είναι 70 ευρώ και εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από τρεις (3), το κόστος 

προσαυξάνεται με πέντε (5) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή. Το Γραμμάτιο Κόστους 
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Σύστασης της Εταιρείας δε μπορεί να επιστραφεί. Κάποια επιπλέον έξοδα και 

οικονομικές επιβαρύνσεις αφορούν στο τέλος καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., στο 

κόστος εγγραφής στο αντίστοιχο επιμελητήριο, στο τέλος υπέρ του Ταμείου 

Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, στο Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, στην αμοιβή 

του συμβολαιογράφου (εφόσον επιλεγεί η σύσταση της Ι.Κ.Ε. με συμβολαιογραφικό 

έγγραφο) και στην αμοιβή του δικηγόρου, εφόσον οι εταίροι ή κάποιος από αυτούς 

επιθυμεί την παρουσία του (http://www.startupgreece.gov.gr/el/content). 

2.4 Τα εταιρικά μερίδια και η μεταβίβασή τους 

Το εταιρικό μερίδιο αποτελεί υποδιαίρεση της συνολικής αξίας των εισφορών, 

και όχι μόνο του κεφαλαίου, ωστόσο, σε κάθε μερίδιο αντιστοιχεί ένα και μόνο είδος 

εισφοράς. Είναι ονομαστικά, ποτέ ανώνυμα, και αδιαίρετα, δηλαδή δεν τεμαχίζονται 

σε «υπό-μερίδια». Κατά τη σύσταση της εταιρείας, στο καταστατικό αναγράφεται ο 

αριθμός των μεριδίων του κάθε εταίρου. Κάθε εταίρος αποτελεί και μία εταιρική 

συμμετοχή ενώ κάθε συμμετοχή αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια, 

με ελάχιστη ονομαστική αξία 1€. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων μπορεί να 

είναι είτε ελεύθερη είτε επί των εξωκεφαλαιακών και των εγγυητικών εισφορών, 

πρέπει όμως να προηγηθεί η διαδικασία εξαγοράς τους με μετατροπή τους σε μερίδια 

κεφαλαιακών εισφορών (Περάκης, 2012). 

Ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της μεταβίβασης μεριδίων γενικά επιτρέπεται 

όχι όμως και η αναγκαστική εκποίησή τους. Επίσης, υπάρχει το δικαίωμα της 

προτίμησης των λοιπών εταίρων σε περίπτωση πρόθεσης μεταβίβασης (right of first 

refusal), το δικαίωμα η εταιρεία να υποδείξει τον αγοραστή καθώς και το δικαίωμα 

της προαίρεσης αγοράς μεριδίων (call option) ή πώλησης μεριδίων (put option) με 

μονομερή δήλωσή του. Τέλος, η αιτιολογική έκθεση θεωρεί νόμιμες τις ρήτρες 

υποχρέωσης (drag along) ή δικαιώματος (tag along) της μειοψηφίας να πωλήσει τα 

μερίδιά της μαζί με την πλειοψηφία. Προϋπόθεση βέβαια είναι όλες αυτές οι 

συμφωνίες να περιλαμβάνονται στο καταστατικό (Περάκης, 2012). 
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2.5 Πλεονεκτήματα νομικού προσώπου Ι.Κ.Ε. 

Το κόστος της Ι.Κ.Ε. σε σχέση με τις Ε.Π.Ε., είναι χαμηλότερο καθώς δεν 

απαιτείται συμβολαιογράφος και ΦΕΚ, παρατηρείται ευελιξία στον τρόπο 

συμμετοχής, στον τρόπο λήψης αποφάσεων, στην τήρηση των εταιρικών βιβλίων και 

στην επίλυση των εταιρικών διαφορών. Το θεσμικό της πλαίσιο είναι πιο σαφές, 

πληρέστερο και σύγχρονο. Σε αντίθεση με τις Ε.Π.Ε., οι εταίροι ασφαλίζονται στον 

ΟΑΕΕ μόνο εφόσον είναι και διαχειριστές. 

Τα πλεονεκτήματα της Ι.Κ.Ε. σε σχέση με τις προσωπικές εταιρείες, Ο.Ε. και 

Ε.Ε. αναφέρονται στη συνέχεια: 

 Είναι μια κεφαλαιουχική εταιρεία που φορολογείται όπως η Ε.Π.Ε. και δεν 

εμπλέκεται η περιουσία του εταίρου. 

 Έχει πλήρη δημοσιότητα μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. αλλά και της ιστοσελίδας της. 

 Τηρεί βιβλία Γ΄ Κατηγορίας, οπότε και είναι πιο αξιόπιστη για τους τρίτους. 

 Έχει σαφές θεσμικό πλαίσιο σχετικά με το τι και το πώς επιτρέπεται μεταξύ των 

εταίρων και επομένως προστατεύει καλύτερα τις σχέσεις των εταίρων. 

 Είναι εξίσου «φτηνή» τόσο στη σύσταση όσο και στη λειτουργία της (Περάκης, 

2012). 

Σύμφωνα με τον Σπυρίδωνος (2012), τα πλεονεκτήματα της Ι.Κ.Ε. 

συνοψίζονται στα εξής: 

1. Το συμβολικό ποσό του ενός (1) ευρώ ως αρχικό κεφάλαιο. 

Ο νομοθέτης, λαμβάνοντας υπόψη την εποχή της οικονομικής κρίσης που 

διανύουμε και η οποία εκδηλώνεται ως κρίση χρέους, δανεισμού και ρευστότητας και 

επιπλέον την αδυναμία εξεύρεσης πηγών χρηματοδότησης, όρισε το συμβολικό αυτό 

ποσό με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προστασία των 

συμφερόντων των εταιρικών δανειστών. 

2. Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές. 

Όσοι αναλαμβάνουν κάποια υποχρέωση παροχής εργασίας ή υπηρεσιών ή 

έργου με αντάλλαγμα την ανάληψη εταιρικών μεριδίων έχουν ίσα δικαιώματα με 

τους εταίρους που εισέφεραν κεφάλαιο. Η δυνατότητα επιλογής της συμμετοχής 

μέσω εξωκεφαλαιακής εισφοράς από νομικής απόψεως εταιρικοποιεί τις ενοχικές 

υποχρεώσεις ενώ από οικονομικής απόψεως παρέχει το δικαίωμα προσδοκίας του 

εργαζόμενου ή παρέχοντα κάποια υπηρεσία ή ενός έργου στην εκμετάλλευση της 
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υπεραξίας της υπηρεσίας και της εργασίας, εφόσον η υπεραξία αυτή παρουσιαστεί 

στο μέλλον. 

3. Οι εγγυητικές εισφορές. 

Η δυνατότητα του εγγυώμενου για εταιρικό χρέος να αποκτήσει ίσα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις με οποιονδήποτε από τους εταίρους που εισέφερε κεφαλαιακή 

εισφορά, έχει ως στόχο την πιο εύκολη επίλυση ζητημάτων που αφορούν στη 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτόν, το προσωπικό κεφάλαιο του 

ενδιαφερόμενου δεν εγκλωβίζεται στην εταιρεία στην οποία μετέχει αλλά μπορεί να 

το διαθέτει τόσο για την ικανοποίηση των δανειστών όσο και για την επένδυση σε 

λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ομοίως με τις εξωκεφαλαιακές εισφορές, οι 

εγγυητικές εισφορές βοηθούν στην εταιρικοποίηση των ενοχικών υποχρεώσεων και 

στη δημιουργία δικαιώματος προσδοκίας σχετικά με την υπεραξία της εργασίας και 

των υπηρεσιών. 

4. Αντιστάθμισμα ακύρωσης προστατευτικών κανόνων Εργατικού Δικαίου. 

Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει αλλεπάλληλες ακυρώσεις στους 

προστατευτικούς κανόνες του εργατικού δικαίου. Στην Ι.Κ.Ε., ο εργαζόμενος 

προστατεύεται καθώς του παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης εταιρικών μεριδίων 

εξωκεφαλαιακής εισφοράς, που αντιστοιχεί σε υποχρέωση εργασίας του στην 

εταιρεία, με συνέπεια να αποτελεί ταυτόχρονα και εταίρο στην εταιρεία. 

5. Ευελιξία μετάβασης από τον κεφαλαιουχικό στον προσωπικό χαρακτήρα. 

Η Ι.Κ.Ε. αποτελεί τον μοναδικό εταιρικό τύπο που μπορεί να συνδυάσει 

ισότιμα το προσωπικό και το κεφαλαιουχικό στοιχείο εφόσον είναι σύμφωνοι οι 

εταίροι της και με την προϋπόθεση πως στην ίδια Ι.Κ.Ε. θα συνυπάρχουν 

κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές. Επίσης, μπορεί να ιδρυθεί 

αρχικά ως κεφαλαιουχική και ακολούθως να αποκτήσει προσωπικό χαρακτήρα με τη 

συμμετοχή εταίρων με εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές. 

6. Απόλυτη επιχειρηματική ευελιξία και εκτεταμένη συμβατική ελευθερία. 

Η Ι.Κ.Ε. παρέχει απόλυτη επιχειρηματική ευελιξία στον εταίρο ή τους εταίρους 

της και αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με την προσέλκυση, για παράδειγμα, είτε 

κεφαλαίων, υπηρεσιών, εργασιών ή έργων είτε εταίρων με εγγυητικές εισφορές που 

θα ενισχύσουν την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητά της προς τρίτους. 

7. Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία. 



19 

 

Η Ι.Κ.Ε. αποτελεί μία απλοποιημένη και επικαιροποιημένη εταιρική μορφή 

ακολουθώντας το αίτημα της Ε.Ε. για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής 

Εταιρείας. 

2.6 Σύσταση και όργανα της Ι.Κ.Ε. 

Για τη σύσταση της Ι.Κ.Ε. και τις τροποποιήσεις του καταστατικού της αρκεί 

ένα ιδιωτικό έγγραφο ενώ η Ι.Κ.Ε. υποχρεούται στην τήρηση εταιρικής ιστοσελίδας. 

Η διοίκηση της πραγματοποιείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές που είναι 

σε κάθε περίπτωση φυσικά πρόσωπα ενώ οι εταίροι της έχουν γενική αρμοδιότητα 

και αποφασίζουν είτε σε συνέλευση είτε χωρίς συνέλευση. 

Αρμοδιότητες των εταίρων είναι η τροποποίηση του καταστατικού, ο διορισμός 

ή η ανάκληση του διαχειριστή ή των διαχειριστών, η έγκριση των οικονομικών 

καταστάσεων, η εκλογή ελεγκτών, η απαλλαγή του διαχειριστή ή των διαχειριστών η 

λύση, η μετατροπή, η συγχώνευση και η παράταση της διάρκειας και η είσοδος νέου 

εταίρου. 

Εάν δεν ορίζεται σχετικά στο καταστατικό, η νόμιμη διαχείριση 

πραγματοποιείται από όλους τους εταίρους από κοινού ενώ εάν ορίζεται από το 

καταστατικό η διαχείριση πραγματοποιείται από κάποιον από τους εταίρους ή από 

τρίτους για ορισμένο και για αόριστο χρονικό διάστημα.. Η βασική υποχρέωση του 

διαχειριστή είναι η εκπροσώπηση και η διαχείριση της εταιρείας με τήρηση του 

νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, με ορθή διαχείριση για το 

συμφέρον της εταιρείας («duty of care») και με την τήρηση πίστης απέναντι στην 

εταιρεία («duty of loyalty»). Ανάκληση του διαχειριστή μπορεί να πραγματοποιηθεί 

με πλειοψηφική απόφαση των εταίρων με βάση τα εταιρικά μερίδια. Σε περίπτωση 

που παρουσιαστεί κάποιος σπουδαίος λόγος, η ανάκλησή του γίνεται με δικαστική 

απόφαση, ύστερα από αίτηση εταίρων με το 1/10 των εταιρικών μεριδίων (Περάκης, 

2012). 

Οι αποφάσεις στις συνελεύσεις λαμβάνονται καταρχήν με απόλυτη πλειοψηφία 

του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και υπάρχει η δυνατότητα και άλλων 

καταστατικών διαμορφώσεων (Περάκης, 2012). 
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2.7 Η διάθεση των κερδών στην Ι.Κ.Ε. 

Άρθρο 4 παρ. 2 ΚΦΑΣ (Ν. 4093/2012): 

 

2. Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ημεδαπές και αλλοδαπές 

ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες καθώς και οι ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρίες. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν απλογραφικά βιβλία 

οι αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις 

διατάξεις των α.ν. 89/1967 (Α’ 132) και 378/1968 (Α’ 82), τα υποκαταστήματα των 

αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και 

απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας 

καθώς και οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 

του άρθρου 1. 

 

Άρθρο 96 Ν. 4072/2012: 

 

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που 

περιλαμβάνουν:  

(α) τον ισολογισμό,  

(β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,  

(γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και  

(δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για 

την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του 

διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.  

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη σύνταξη και άλλων οικονομικών καταστάσεων.  

Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο. 

 

Άρθρο 101 ΚΦΕ (Ν. 2238/1994): 

 

1.  Στο φόρο υπόκεινται: 

α) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες. 

β) Οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. 

γ) Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους. 

δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, 

καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση 

οικονομικών ωφελημάτων. 

ε) Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. 

στ) Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. 

       

2.  Επίσης, στο φόρο αυτόν υπόκεινται και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλοδαπά 

ή ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα. 

 

Άρθρο 55 παρ. 1 περ. δ΄ ΚΦΕ (Ν. 2238/1994): 

 

δ) Στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης ή οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται 

παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Με την παρακράτηση 
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αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω 

εισοδήματα. Για την απόδοση του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 

ζ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 54. 

      Όταν συνεταιρισμός ή ημεδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική 

κεφαλαιουχική εταιρεία προβαίνει σε διανομή κερδών και στα έσοδά της 

περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος, από το φόρο που 

υποχρεούται να αποδώσει με τη δήλωση που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή, 

αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και 

αναλογεί στα διανεμόμενα από τα πιο πάνω πρόσωπα κέρδη τα οποία προέρχονται 

από τις συμμετοχές τους αυτές. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζονται 

όταν τα κέρδη καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της οποίας είναι θυγατρική, η καταβάλλουσα τα κέρδη ημεδαπή εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 

2578/1998. Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης επιστρέφεται σε αυτήν κατά το μέρος που αναλογεί στα κέρδη που διανέμει 

σε εταιρεία άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι 

προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. 

      Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα διανεμόμενα 

ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. 

 

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ (Ν. 4093/2012), η 

Ι.Κ.Ε. υποχρεούται στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. Σύμφωνα με το άρθρο 96 

του Ν. 4072/2012, με τον οποίο καθιερώθηκε η εταιρική αυτή μορφή στη Ελλάδα, η 

Ι.Κ.Ε. συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον 

ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης 

αποτελεσμάτων και το προσάρτημα. Το προσάρτημα περιλαμβάνει όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις ώστε να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα 

για τις προηγούμενες καταστάσεις, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον επί των 

οικονομικών της εταιρείας. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, διενεργείται απογραφή 

όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας η οποία 

περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Η αποτίμηση γίνεται με βάση τις 

αρχές της Λογιστικής ενώ για την κατάρτιση, δημοσίευση και τον έλεγχο των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Ι.Κ.Ε, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις 

του Κ.Ν. 2190/1920, περί Α.Ε. (http://epixeirisi.gr). 

Η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η διάθεση και η διανομή 

των κερδών πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση των εταίρων. Η διάθεση των 

αποτελεσμάτων μιας εταιρείας εμπεριέχει τόσο τη διανομή όσο και την 

αποθεματικοποίηση. Στην Ι.Κ.Ε, κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει 
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να κρατείται τουλάχιστον ένα ποσοστό ίσο με το 5% των καθαρών κερδών, για το 

σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού (παρ. 2, άρθρο 100, Ν 4072/2012) που 

«στηρίζει» το εταιρικό κεφάλαιο, όποτε παρουσιάζονται ζημιές, και μπορεί μόνο να 

κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με λογιστικές ζημίες. (http://epixeirisi.gr). 

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την κράτηση και άλλων αποθεματικών ή 

να αποφασίζεται από τους εταίρους, εφόσον κάτι τέτοιο θεωρηθεί απαραίτητο. Οι 

εταίροι είναι εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν για το που θα διανεμηθούν τα κέρδη, 

ωστόσο μπορεί στο καταστατικό να ορίζεται ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών, 

χωρίς να είναι απαραίτητο. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς 

τον αριθμό των μεριδίων που διαθέτει ο καθένας (http://epixeirisi.gr). 

Η Ι.Κ.Ε. τηρεί διπλογραφική λογιστική και έχει την ίδια φορολογική 

μεταχείριση με την Ε.Π.Ε., δηλ. τηρεί διπλογραφικά βιβλία και τα καθαρά της κέρδη 

φορολογούνται με τους ίδιους συντελεστές, που ισχύουν για τις Ε.Π.Ε. και τις Α.Ε.. 

Τέλος, σε ότι αφορά στη φορολόγηση των κερδών, η Ι.Κ.Ε. ανήκει στα νομικά 

πρόσωπα του άρθρου 101 του ΚΦΕ (Ν. 2238/94) και για τη χρήση 2013, θα 

φορολογηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 109 (συντελεστής 26%) 

(http://epixeirisi.gr). 

Επομένως, η Ι.Κ.Ε. εντάσσεται στην τρίτη κατηγορία βιβλίων, ανεξαρτήτως 

του ύψους των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της (άρθρο 4, παράγραφος 2 περ. α΄ 

ΚΒΣ) (Περάκης, 2012). 

Σύμφωνα με την περ. δ΄, της παρ. 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ (Ν. 2238/1994), 

στα κέρδη που διανέμει η Ι.Κ.Ε., ενεργείται παρακράτηση φόρου 10% με την οποία 

και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων εταίρων. Η παρακράτηση 

αυτή διενεργείται κατά την καταβολή ή την πίστωση των δικαιούχων με τα ως άνω 

εισοδήματα, εντός μηνός από την έγκριση του ισολογισμού, και αποδίδεται στο 

Δημόσιο εφάπαξ, μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν στον οποίο έγινε η 

παρακράτηση (http://epixeirisi.gr). 
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2.8 Η έδρα της Ι.Κ.Ε. 

Πρόκειται για μία εξωστρεφή εταιρική μορφή που δεν υποχρεούται να έχει την 

πραγματική της έδρα στην Ελλάδα ωστόσο η έδρα η οποία ορίζεται από το 

καταστατικό πρέπει να βρίσκεται σε κάποιον ελληνικό δήμο. Είναι δυνατό, η 

πραγματική και η καταστατική έδρα της εταιρείας να μη συμπίπτουν. Επομένως, η 

Ι.Κ.Ε. διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, εφόσον είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. της 

έδρας της, ακόμη και εάν η διοίκηση ή η δραστηριότητα ή ο τόπος εκμετάλλευσης ή 

η περιουσίας της ή και εάν όλα τα παραπάνω βρίσκονται σε κάποια άλλη χώρα, εντός 

ή εκτός ΕΕ. Η καταστατική έδρα της Ι.Κ.Ε. μπορεί να μεταφερθεί στο εξωτερικό, σε 

άλλο κράτος μέλος του ΕΟΧ, και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον η 

χώρα υποδοχής αναγνωρίζει τη μεταφορά αυτή αλλά και τη συνέχιση της νομικής 

προσωπικότητας της ΙΚΕ. Τέλος, η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει πρακτορεία, 

υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό, άσχετα με το ζήτημα της έδρας (Περάκης, 2012). 

2.9 Η επωνυμία της Ι.Κ.Ε. 

Άρθρο 44 Ν. 4072/2012: 

1. Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το 

όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που 

ασκεί. Φανταστική επωνυμία είναι επίσης επιτρεπτή.  

2. Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε 

κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η 

συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.». 

3. Ενόσω η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνονται οι 

λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη 

«Ι.Κ.Ε.». Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται με καταχώρηση στο ΓΕ.ΜΗ., με 

μέριμνα του διαχειριστή, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.  

4. Η επωνυμία της εταιρείας 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.». 

 

Άρθρο 14 (Ν. 3419/2005): 

 

1. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να λάβουν χώρα και σε μία ή περισσότερες 

από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., μετά από σχετική αίτηση των υπόχρεων, εφόσον 

αυτοί προσκομίζουν τις σχετικές δηλώσεις και αιτήσεις και όλα τα προς 

καταχώρηση έγγραφα σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες 

σχετικά με τις προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσσων καταχωρήσεων στο 
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Γ.Ε.ΜΗ..  

3. Αν διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης καταχώρησης 

στο Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει η καταχώρηση στην ελληνική γλώσσα. Κάθε τρίτος μπορεί 

να επικαλεσθεί την ξενόγλωσση καταχώρηση, εκτός αν ο υπόχρεος αποδείξει ότι οι 

τρίτοι είχαν γνώση της καταχώρησης στην ελληνική γλώσσα και της διαφοράς της 

τελευταίας από την ξενόγλωσση. 

 

Όσο αφορά στο σχηματισμό της επωνυμίας της Ι.Κ.Ε. στο άρθρο 44 του Ν. 

4072/2012 ορίζονται τα εξής: 

1. Η επωνυμία της Ι.Κ.Ε. σχηματίζεται ή από το όνομα ενός ή περισσότερων 

εταίρων ή από το αντικείμενο της επιχείρησης την οποία ασκεί ενώ είναι επίσης 

επιτρεπτή και η φανταστική επωνυμία. 

2. Στην επωνυμία της Ι.Κ.Ε. πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιέχονται ολογράφως 

οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.». 

3. Εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή 

«Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Με μέριμνα του διαχειριστή, η ένδειξη αυτή προστίθεται ή 

αφαιρείται με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να τροποποιηθεί το καταστατικό. 

4. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε 

κάποια ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να περιέχει 

ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «P.C.» ενώ εάν είναι 

μονοπρόσωπη τις λέξεις «Single Member Private Company» ή «Single Member 

P.C.». 

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3419 περί ξενόγλωσσων 

καταχωρίσεων ισχύουν τα εξής: 

 Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να λάβουν χώρα και σε μία ή 

περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., ύστερα από σχετική αίτηση των 

υπόχρεων, εφόσον οι υπόχρεοι προσκομίσουν τις σχετικές δηλώσεις και αιτήσεις και 

όλα τα προς καταχώριση έγγραφα σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση. 

 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

δύναται να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις 

διενέργειας ξενόγλωσσων καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. 
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2.10 Το καταστατικό της Ι.Κ.Ε. 

Άρθρο 50 Ν. 4072/2012: 

Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να περιέχει: (α) το ονοματεπώνυμο, τη διευθυνση 

κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων, (β) την εταιρική 

επωνυμία, (γ) την έδρα της εταιρείας, (δ) τον σκοπό της εταιρείας, (ε) την ιδιότητα της 

εταιρείας ως ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, (στ) τις εισφορές των εταίρων κατά 

κατηγορία εισφορών και την αξία τούτον, σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως και 79, καθώς 

και το κεφάλαιο της εταιρείας, (ζ) το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων, (η) τον 

αρχικό αριθμό μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που τα μερίδια αυτά 

εκπροσωπούν, (θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και (ι) τη 

διάρκεια της εταιρείας. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4072/2012, το καταστατικό της Ι.Κ.Ε. θα 

πρέπει να περιέχει τα εξής: 

1. Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική 

διεύθυνση όλων των εταίρων. Εάν η εταιρία συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το όνομα 

του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ.. 

2. Την εταιρική επωνυμία. 

3. Την έδρα της εταιρείας. 

4. Το σκοπό της εταιρείας. 

5. Την ιδιότητα της εταιρείας ως Ι.Κ.Ε. ή ενδεχομένως ως μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.. 

6. Τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων. 

7. Το κεφάλαιο της εταιρείας. 

8. Τον συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων. 

9. Τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που 

αυτά εκπροσωπούν. 

10. Τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

11. Την διάρκεια της εταιρείας. Επισημαίνεται εδώ ότι, εάν στο καταστατικό δεν 

αναφέρεται διάρκεια, η εταιρία διαρκεί δώδεκα έτη από την σύστασή της 

(http://www.startupgreece.gov.gr). 
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Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 

 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. 

Στ ............... σήμερα στις.....................του μηνός ...............του έτους δύο χιλιάδες 

....................(201.. ) ημέρα ....................οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

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

κάτοχος &.Α.Τ. ………... και Α.Φ.Μ. ..............................{ηλεκτρονική διεύθυνση 

(e-mail)}*............. 

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

κάτοχος &.Α.Τ. ……….. και Α.Φ.Μ................................{ηλεκτρονική διεύθυνση 

(e-mail)} ............. 

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

κάτοχος &.Α.Τ. ………… και Α.Φ.Μ. ...........................{ηλεκτρονική διεύθυνση 

(e-mail)}.............. και 

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

κάτοχος &.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: 

Άρθρο 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» 

Άρθρο 2 

Έδρα 

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο 

Δήμος............................................................................. 

Άρθρο 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ....................... έτη και αρχίζει από την 

καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Άρθρο 4 

Σκοπός 

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 

είναι: ............. 

Άρθρο 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 (..) 
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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. ΕΞKΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ 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. 

Άρθρο 6 

Διαχειριστές - Ορισμός διαχειριστών 

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, 

μητρώνυμο, 

κάτοικος... επί της οδού.... αρ. .., κάτοχος &.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*. 

Άρθρο 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 
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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 
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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. 
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2.11 Καινοτομίες της Ι.Κ.Ε. 

Η βασική καινοτομία της νέας αυτής εταιρικής μορφής είναι η αποσύνδεση της 

εταιρικής συμμετοχής και των μεριδίων από το κεφάλαιο. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επιλέξουν ένα ακραιφνώς κεφαλαιουχικό σχήμα, με αποκλειστικά και 

μόνο κεφαλαιακές εισφορές ή να διαμορφώσουν ένα σύστημα με έντονα προσωπικά 

στοιχεία όπως είναι η παροχή εργασίας και η ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας. 

Επομένως κάθε εταίρος αποκτά μερίδια όχι γιατί προσέφερε κεφάλαιο αλλά γιατί 

πραγματοποίησε μία οποιασδήποτε μορφής εισφορά, άσχετα εάν η εισφορά αυτή 

ήταν ή όχι κεφάλαιο (Περάκης, 2012, Σπυρίδωνος, 2007). 

Επίσης, το κεφάλαιο του 1 ευρώ αποτελεί προστασία για τους δανειστές. 

Υπάρχει εταιρική διαφάνεια, ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 

Στόχος της δημιουργίας της Ι.Κ.Ε. είναι η διευκόλυνση των επενδύσεων και  

γενικά της ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά εν μέσω οικονομικής κρίσης και 

συνεχούς ύφεσης. 
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3
ο
 Κεφάλαιο 

3.1 Σύγκριση της Ι.Κ.Ε. με τους άλλους εταιρικούς τύπους. 

Άρθρο 120 Ν. 4072/2012: 

1. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, υφιστάμενες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 

μπορούν να μετατραπούν σε ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά το άρθρο 107, 

εάν αυτό αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνεται είτε με 

πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων του όλου αριθμού των εταίρων, που εκ 

προσωπούν τα δύο τρίτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου, είτε με πλειοψηφία 

τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Ρήτρες του 

καταστατικού που προβλέπουν μεγαλύτερα ποσοστά πλειοψηφίας δεν λαμβάνονται 

υπόψη για την απόφαση αυτή. 

2. Η υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση 

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας επιτρέπεται δύο μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του 

παρόντος νόμου. 

  

Άρθρο 107 Ν. 4072/2012: 

 

1. Εταιρεία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με 

απόφαση των εταίρων ή των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής. Σε κάθε 

περίπτωση, εάν εταίροι της εταιρείας πρόκειται να λάβουν μερίδια που αντιστοιχούν 

σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, απαιτείται η συναίνεση τούτων. 

2. Για τη μετατροπή ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για τη σύσταση της ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η καταχώρηση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από 

την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3419/2005. 

3. Η απόφαση για μετατροπή με το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 

εταιρείας καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., τα αποτελέσματα όμως της μετατροπής δεν 

επέρχονται, αν μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την καταχώριση δανειστής ή 

δανειστές της εταιρείας προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη μετατροπή.  

Με τις αντιρρήσεις αυτές οι δανειστές μπορούν να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, 

εφόσον η οικονομική κατάσταση της μετατρεπόμενης εταιρείας καθιστά απαραίτητη 

την προστασία αυτή. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο σημειώνεται στο 

Γ.Ε.ΜΗ. με αίτηση της εταιρείας και η μετατροπή συντελείται από το χρόνο 

καταχώρισης της σημείωσης αυτής.  

Σε περίπτωση που προβληθούν αντιρρήσεις το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση 

της εταιρείας, να επιτρέψει τη μετατροπή εάν κρίνει ότι η οικονομική κατάσταση της 

εταιρείας ή οι εγγυήσεις που έχουν λάβει οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους 

προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. 

 Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις. Η 

απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται μόνο σε ανακοπή ερημοδικίας. Στην περίπτωση 

αυτή, η μετατροπή συντελείται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης που 

απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή που απορρίπτει την ανακοπή ερημοδικίας. 

4. Με τη συντέλεση της μετατροπής η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή 

της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι 

εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να 

επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της 

μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφί στανται. 
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5. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, η οποία 

μετατράπηκε σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εξακολουθούν να ευθύνονται επί 

πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές 

υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., 

εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της 

εταιρείας. 

 

Από τις παρατηρήσεις της αιτιολογικής έκθεσης επί των άρθρων 43-120 του Ν. 

4072/2012 και τις αντίστοιχες παρατηρήσεις της έκθεσης της Διεύθυνσης 

Επιστημονικών Μελετών της Βουλής προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:  

Το κίνητρο για την καθιέρωση του νέου εταιρικού τύπου της Ι.Κ.Ε. ήταν η 

ανάγκη να εξυπηρετηθεί η μικρομεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα με έναν 

εταιρικό τύπο πιο ευέλικτο και πιο απλό, σε σχέση με τους υπάρχοντες ως τώρα 

τύπους εταιρειών (προσωπικές εταιρείες – Ε.Π.Ε. – Α.Ε.). Αναφέρεται, μάλιστα, ότι 

ανάλογη προσπάθεια γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την προώθηση ενός 

ευρωπαϊκού τύπου «ιδιωτικής» εταιρείας, που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

πρακτικές ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης. Κρίθηκε ότι στην Ελλάδα αυτό το 

τελευταίο δε μπορεί να εξυπηρετηθεί με τους υπάρχοντες εταιρικούς τύπους, επειδή:  

i. Στις προσωπικές εταιρείες (O.E. – E.E.) υπάρχει για τον επιχειρηματία 

ομόρρυθμο εταίρο το άγχος της απεριόριστης και εξ ολοκλήρου ευθύνης του για τα 

χρέη της εταιρείας. Οι ανώνυμες εταιρείες, λόγω του κεφαλαιουχικού τους 

χαρακτήρα, ταιριάζουν περισσότερο στις μεγάλες επιχειρήσεις.  

ii. Και οι Ε.Π.Ε., που αποτελούν τον ενδιάμεσο, μεταξύ των δύο παραπάνω, τύπο 

και διέπονται από μία γερασμένη νομοθεσία (Ν. 3190/55), δε μπορούν να παίξουν τον 

ρόλο που προορίζει ο νομοθέτης για τις Ι.Κ.Ε., κυρίως λόγω της απαιτούμενης διπλής 

πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων και της γραφειοκρατικής συχνής 

συμβολαιογραφικής παρέμβασης στις βασικές αποφάσεις των οργάνων της Ε.Π.Ε.. 

O νομοθέτης προτίμησε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πρακτικών 

αναγκών της σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης, να εισάγει τον καινοφανή 

εταιρικό τύπο της Ι.Κ.Ε., αντί να εκσυγχρονίσει την περί Ε.Π.Ε. νομοθεσία (Ν. 

3190/55) προς την κατεύθυνση αυτή. Θα φανεί στο μέλλον κατά πόσο ήταν επιτυχής 

αυτή η επιλογή. Και τούτο, γιατί ο νέος εταιρικός τύπος της Ι.Κ.Ε., που φιλοδοξεί να 

παίξει τον ρόλο της απλής και ευέλικτης εταιρείας, διέπεται από ένα πληθωρικό 

πλέγμα κανόνων με νεωτεριστικές διατάξεις, όπως είναι οι «εξωκεφαλαιακές» και 

«εγγυητικές» εισφορές, η διπλή έδρα (καταστατική και πραγματική) και άλλες.  
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Επίσης, υπάρχουν πολλές αναφορές στα σχετικά με την Ι.Κ.Ε. άρθρα του Ν. 

4072/2012, ότι στον νέο εταιρικό τύπο εφαρμόζονται, ανάλογα, άλλοτε οι διατάξεις 

περί Ε.Π.Ε. (Ν. 3190/55) και άλλοτε οι διατάξεις του ΚΝ 2190/20 περί ανώνυμων 

εταιρειών.  

Όλες αυτές οι νεωτεριστικές και ασαφείς διατάξεις είναι ενδεχόμενο να 

δημιουργήσουν σύγχυση και πολλές δυσκολίες στη λειτουργία της ΙΚΕ.  

Εξάλλου, οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4072/2012, σε συνδυασμό με 

εκείνες του άρθρου 107 του ίδιου νόμου, ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη 

μετατροπή των υφιστάμενων Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε., μειώνοντας αισθητά τα απαιτούμενα 

ποσοστά για τη λήψη της σχετικής απόφασης των εταίρων της πρώτης. Και η 

ρύθμιση αυτή καταδεικνύει την προτίμηση του Ν. 4072/2012 στις ΙΚΕ σε σχέση με 

τις Ε.Π.Ε.. 
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Συμπεράσματα 

Επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως η Ι.Κ.Ε είναι μία 

«εταιρεία πολλαπλών χρήσεων» και «παντός σκοπού» και αποτελεί μία ελκυστική 

εναλλακτική για τους επιχειρηματίες οι οποίοι ξεκινούν τώρα, με έμφαση στις 

υπηρεσίες. 

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες δυνατότητες βελτίωσής της όπως είναι η 

δυνατότητα τήρησης απλογραφικών βιβλίων (Β΄ Κατηγορίας), υπό προϋποθέσεις 

(ύψος κεφαλαίου, ακαθάριστα έσοδα), η αναστολή υποχρεωτικής εγγραφής του 

διαχειριστή στον ΟΑΕΕ για περιορισμένο διάστημα, υπό προϋποθέσεις, και οι 

σημειακές παρεμβάσεις στο νόμο όπως είναι η λογιστική παρακολούθηση 

εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών, η ίση μεταχείριση των εταίρων, ιδίως σε 

σχέση με όσους παρέχουν εγγυητικές εισφορές, οι συμβάσεις εταίρων με την εταιρία 

κ.λπ.. 
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