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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία είναι μία νέα εταιρική και θεσπίστηκε με το νόμο 
4072/2012 και αποσκοπεί στην διευκόλυνση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας. Έχει 
νομική προσωπικότητα και από το νόμο να είναι εμπορική αλλά ο σκοπός της να μην 
είναι εμπορικός. Βασικό χαρακτηριστικό της ΙΚΕ είναι ότι το κεφάλαιό της μπορεί να 
είναι και μηδενικό (αυτό εισήχθη με τον νόμο 4155/2013). Ακόμη,βασική καινοτομία 
της ΙΚΕ είναι τα εταιρικά μερίδια και οι εισφορές που 
αντιπροσωπεύουν,κεφαλαιακές,εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές. Η πρόσφατη 
εισηγμένη αυτή εταιρική μορφή είναι πιο ευέλικτη σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες 
εταιρικές μορφές. Η πτυχιακή εργασία που ακολουθεί έχει ως θέμα «Την Δομή και την 
Λειτουργία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας» και αναλύονται στα κεφάλαια 
που ακολουθούν,βάσει της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4072/2012 και του νόμου 
4155/2013 και τις τροποποιήσεις αυτού. Τέλος, πληροφορίες για την πτυχιακή 
άντλησα από τα βιβλία του Ευάγγελου Περάκη και από την Astbooks καθώς και από 
διάφορες ιστοσελίδες του διαδικτύου.  
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SUMMARY 
 
 
 

Private Company is a new kind of business and it is established by the law 4072/2012 
and aims to help the Greek entrepreneurship. Its personality is legal and by the law it 
may has a commercial nature even if it is not established for commercial purposes. In 
addition, her basic innovation is that its partners can participate and acquire shares by 
using different kinds of contributions, such as, capital, non-capital and guarantee ones. 
This recent kind of company is more flexible than the other already existing companies.  
The theme of the following thesis is «The Structure and the Function of the Private 
Company», which is analyzed in the following chapters based on the law 4072/2012 
and 4155/2013 and the changes the last one made. Finally, all the information that I 
used for my thesis is from two books, the first one is written by Evangelos Perakis and 
the second one by Astbooks, also from a wide range of websites.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

 
Αρχικά με τον νόμο 4072/2012 θεσπίστηκε μία νέα εταιρική μορφή η «Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρία» και θα ασχοληθούμε με την ανάλυση της δομής και της 
λειτουργίας της στην πτυχιακή εργασία που ακολουθεί. Στόχος της εργασίας μας είναι 
η καλύτερη κατανόηση της ΙΚΕ,ως προς το πως είναι δομημένη και πως λειτουργεί η 
νέα εταιρική μορφή. Η ΙΚΕ απευθύνεται στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
το κεφάλαιο της μπορεί να είναι και μηδενικό κάτι το οποίο θεσπίστηκε με τον πιο 
πρόσφατο νόμο 4155/2013,μίας και ο προηγούμενος νόμος 4072/2012 υποστήριζε 
πως το κατώτατο κεφάλαιο ήταν το ένα ευρώ,κάτι το οποίο δεν ισχύει πια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
 
 
1.1  Νέα εταιρική μορφή (Νόμος 4072/2012) 
 
Με τον όρο εταιρία εννοούμε την συνεργασία φυσικών ή νομικών προσώπων με 
στόχο την κοινή επίτευξη κάποιου σκοπού. 
Υπάρχουν δύο είδη εταιριών,οι προσωπικές και οι κεφαλαιουχικές. Προσωπικές 
εταιρίες είναι οι γνωστές σε όλους μας Ο.Ε. (Ομόρρυθμη Εταιρία) και Ε.Ε. 
(Ετερόρρυθμη Εταιρία),ενώ οι κεφαλαιουχικές είναι οι Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρία), Ε.Π.Ε. 
(Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης) καθώς και η νέα μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας με 
τον τίτλο Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ),με την οποία θα ασχοληθούμε σε όλη 
την έκταση της εργασίας μας που ακολουθεί (1). 
Με τον νόμο 4072/2012 (άρθρα 43-120) (2) καθιερώθηκε η νέα μορφή εταιρίας, η 
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ή διαφορετικά ΙΚΕ.Η εν λόγω εταιρία έχει νομική 
προσωπικότητα και βάσει του νόμου μπορεί να έχει εμπορικό χαρακτήρα αλλά ο 
σκοπός της μπορεί να μην είναι εμπορικός. Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό,η ΙΚΕ 
μπορεί από τη μία να έχει κεφάλαιο (όπως όριζε ο ν.4072/2012,κάτι που δεν ισχύει 
βάσει του ν.4155/2013),αλλά από την άλλη υπάρχει και η πιθανότητα οι εταίροι της να 
έχουν περιορισμένη ευθύνη για τα χρέη της. 
Επιπλέον,η ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα       
τα οποία είναι και οι ιδρυτές της. Όμως για την σύσταση της ΙΚΕ αρκεί και ένα φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο και στην περίπτωση αυτή έχουμε την μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Τέλος, με 
τον νόμο 4012/2012 εισήχθη η δυνατότητα ότι η ΙΚΕ έχει κατώτατο κεφάλαιο 1 
ευρώ,δηλαδή ότι ο εταίρος μπορεί να συμμετέχει στην εταιρία με εισφορά κεφαλαίου 
που αντιστοιχεί σε 1 ευρώ (άρθρο 43,παρ.3) (3) γεγονός το οποίο καταργήθηκε με τον 
νόμο 4155/2013,ο οποίος κάνει αναφορά ότι το κεφάλαιο της ΙΚΕ μπορεί να είναι και 
μηδενικό,δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς αυτό. 
 
 
 
 
(1). 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%
AF%CE%B1 
(2). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική Μορφή, 
Νομική Βιβλιοθήκη,2012 ( σελ.131,132) και από την αιτιολογική έκθεση του 
ν.4072/2012 (σελ.13-29) 
(3). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013 
(σελ.543) 
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1.2   Λόγοι δημιουργίας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας 
 
Οι λόγοι που οδήγησαν στο να δημιουργηθεί η ΙΚΕ είναι ποικίλοι. Ένας από τους 
βασικότερους λόγους είναι ότι οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις είναι 
μικρομεσαίες και έχουν την ανάγκη για βοήθεια. Την βοήθεια αυτή έρχεται να την 
προσφέρει η ΙΚΕ. Βέβαια,μπορεί η ΙΚΕ να δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά δεν πάει να πει πως εξαιρούνται οι μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις.  
Στην Ελλάδα οι Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε) βρίσκονται σε ένα αρκετά καλό επίπεδο σε 
αντίθεση με τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ),οι οποίες αν και έχουν το ρόλο 
να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συναντάνε αρκετά εμπόδια και δεν 
μπορούν να συμφωνήσουν με τις σημερινές ανάγκες,καθώς ο νόμος 3190/1955 «Περί 
Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Α'91)»,παραμένει ο ίδιος έπειτα από 59 χρόνια. 
Επίσης,άλλοι λόγοι που δεν βοηθούν τις ΕΠΕ να αντεπεξέλθουν στις σημερινές 
ανάγκες είναι «οι δυσκίνητες ρυθμίσεις του νόμου,η ανάγκη πληθωρικής 
συμβολαιογραφικής παρέμβασης,καθώς και η διπλή πλειοψηφία (προσώπων και 
κεφαλαίων) που απαιτείται για την λήψη εταιρικών αποφάσεων». 
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει στη βελτίωση του 
εταιρικού δικαίου που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό η 
Ε.Ε. προσπαθεί να προωθήσει την «ιδιωτική εταιρία »,προκειμένου να βοηθήσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις,(Societas Privata Europaea).Το ελληνικό δίκαιο για να 
βελτιωθεί πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα της Ε.Ε..Για να γίνει πραγματικότητα η 
βελτίωση αυτή θα πρέπει,είτε να αναμορφωθεί ο νόμος 3190/1955 για τις ΕΠΕ,είτε  ο 
νόμος 2190/1920 για τις Α.Ε να εισάγει διατάξεις για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις,είτε τέλος να εισαχθεί μια νέα μορφή εταιρίας. Η πιο εφικτή επιλογή από 
τις τρεις παραπάνω είναι το να δημιουργηθεί μια νέα εταιρική μορφή ( νόμος 
4072/2012), και αυτό γιατί, το να βελτιωθεί ο νόμος για τις ΕΠΕ θα προκαλούσε 
σύγχυση στις ήδη υπάρχουσες και η δημιουργία μιας «μικρής Α.Ε» είναι σχεδόν 
αδύνατο. Η νέα εταιρική μορφή θα πρέπει να συμβαδίζει με τις ανάγκες της εποχής 
καθώς και με την οικονομική κρίση,έτσι πρέπει να είναι ευέλικτη,η προσωπική 
εργασία των εταίρων της και η φερεγγυότητα τους απέναντι στους δανειστές της να 
είναι πιο σημαντικά από το κεφάλαιο. Ακόμη,η νέα εταιρική μορφή δεν θα πάρει το 
όνομα της ΕΠΕ αλλά θα ονομαστεί ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία),θα διαφέρει 
εντελώς από την ΕΠΕ και θα μοιάζει με την διεθνή «private company». Χαρακτηρίζεται 
ως κεφαλαιουχική διότι διαθέτει κεφάλαιο αλλά η ευθύνη των εταίρων της για τα 
χρέη της εταιρίας είναι μειωμένη. Τέλος,οι ΕΠΕ στο μέλλον θα έχουν την δυνατότητα 
να αλλάξουν εταιρική μορφή και να γίνουν ΙΚΕ (4). 
 
 
 
(4).  Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική Μορφή, 
Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.1,2,3) και από την αιτιολογική έκθεση του ν.4072/2012 
(σελ.13-14) 
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1.3  Οι βασικές καινοτομίες της ΙΚΕ 
 
Όπως αναφέραμε παραπάνω η ΙΚΕ έχει (σελ. 8, παρ.1.1), πρώτον νομική 
προσωπικότητα,είναι εμπορική και ανήκει στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, οι εταίροι της 
έχουν μειωμένη ευθύνη για τα χρέη της. Δεύτερον,αυτό που κάνει την ΙΚΕ να 
ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους τύπους κεφαλαιουχικών εταιρειών στην Ελλάδα είναι 
το μηδενικό της κεφάλαιο. Το μηδενικό κεφάλαιο αποτελεί μία καινοτομία της νέας 
εταιρικής μορφής,η οποία θέλει να ακολουθήσει τα βήματα των ευρωπαϊκών χωρών 
που έχουν εταιρείες με παρόμοιο χαμηλό κεφάλαιο (πχ. στην Γερμανία παράγραφος 
5a GmbH,«Unternehmergesellschaft (hafttungsbeschrankt),στην Γαλλία άρθρο 223-2 
C.comm.,τροποποίηση 2003 και στην Αγγλία οι «private companies» δεν έχουν 
καθόλου κεφάλαιο) (5).Η ΙΚΕ μπορεί να ακολούθησε τα ευρωπαϊκά βήματα αλλά είναι 
καθαρά ελληνικό επίτευγμα,προκειμένου να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις που 
έχουν μεγάλη ανάγκη σε μία τόσο δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω της 
οικονομικής κρίσης. Δεν είναι παραλλαγή της ΕΠΕ,είναι μια 
ολοκληρωμένη,απλή,ευέλικτη,γρήγορη και με χαμηλά έξοδα εταιρική μορφή. 
Τρίτον,το κεφάλαιο της ΙΚΕ μπορεί να είναι και μηδενικό και καθορίζεται από τους 
εταίρους της,οι οποίοι συμμετέχουν στην εταιρία με κεφαλαιακές,εξωκεφαλαιακές ή 
εγγυητικές εισφορές. Στις ΕΠΕ και στις Α.Ε τα εταιρικά μερίδια και οι μετοχές 
αποτελούν σημαντικό μέρος του κεφαλαίου, τα οποία δείχνουν το μέγεθος 
συμμετοχής του κάθε εταίρου στην εταιρία,δεν αποτελούν σημαντικό μέρος και για 
τις ΙΚΕ. Στην ΙΚΕ τα πράγματα είναι λιγάκι πιο διαφορετικά,δηλαδή τα εταιρικά μερίδια 
δεν προέρχονται αποκλειστικά από το κεφάλαιο αλλά από ένα σύνολο εισφορών. Οι 
εισφορές αυτές είναι η καινοτομία του νόμου 4072/2012 και καταστούν την ΙΚΕ 
ξεχωριστή. Υπάρχουν τρία είδη εισφορών,οι κεφαλαιακές που έχουν να κάνουν με το 
κεφάλαιο,οι εξωκεφαλαιακές που αφορούν προσφορά εργασίας και οι εγγυητικές που 
έχουν σχέση με την φερεγγυότητα των εταίρων ως προς τους δανειστές της εταιρίας. 
Πιο αναλυτικά θα δούμε τα είδη των εισφορών σε ένα από τα παρακάτω κεφάλαια 
(σελ. 24 Κεφάλαιο 3). Τέταρτον και τελευταίο,η παράγραφος 5 του άρθρου 43 μας 
γνωστοποιεί μια ακόμα καινοτομία της ΙΚΕ η οποία παρέχει την δυνατότητα το 
καταστατικό και οι τροποποιήσεις του,μιας και είναι ιδιωτικά έγγραφα να μπορούν να 
γράφονται πέραν της ελληνικής γλώσσας και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. 
Η καινοτομία αυτή θέλει να βοηθήσει την ΙΚΕ στην περίπτωση που υπάρχουν 
αλλοδαποί εταίροι ή αλλοδαποί που συνεργάζονται με αυτή και διαφοροποιείται από 
τον κανόνα που λέει ότι τα βιβλία γράφονται μόνο στην ελληνική ( άρθρα 41 παρ.3 και 
58α στ. δ΄ΚΝ 2190/1920,2 παρ. 6 ΚΒΣ) (6) (7). 
 
 
 
(5). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική Μορφή, 
Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.3) 
(6). http://www.ktpae.gr/pdf/A_4a_N_2190_1920.pdf 
(7). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική Μορφή, 
Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.4,132) και από την αιτιολογική έκθεση του ν.4072/2012 
(σελ. 15) 
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1.4  Από το 1 ευρώ στο 0 (Νόμος 4155/2013) 
 
Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τις 11/04/2012 που κατέστη δυνατή η σύσταση 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών σύμφωνα πάντα με τον νόμο 4072/2012 (άρθρα 
43). Στην αρχή υπήρχαν αρκετοί δισταγμοί για τη νέα εταιρική μορφή,όπως υπάρχουν 
κάθε φορά που κάνει την εμφάνισή του κάτι νέο,αλλά ξεπεράστηκαν γρήγορα γιατί 
μέχρι σήμερα εν έτει 2014 έχουν συσταθεί τουλάχιστον 4000 ΙΚΕ (8). Παρατηρώντας 
τον αριθμό αυτό,μπορούμε να αντιληφθούμε ότι οι Έλληνες έδειξαν και συνεχίζουν να 
δείχνουν εμπιστοσύνη στην ΙΚΕ και να την υιοθετούν. Βέβαια από τις 12/06/2012 και 
την ψήφιση του νόμου 4072/2012 έχουν γίνει κάποιες αλλαγές,πιο συγκεκριμένα 
έχουμε τον πρόσφατο νόμο 4155/2013 (9),ο οποίος μας κάνει γνωστό ότι το κεφάλαιο 
της ΙΚΕ από 1 ευρώ μπορεί να είναι και μηδενικό. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 
(Α'86) του νόμου 4072/2012 αντικαταστήθηκε και λέει το εξής : «Το κεφάλαιο της 
Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς 
περιορισμό,μπορεί δε να είναι και μηδενικό. Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρία 
με κεφαλαιακές,με εξωκεφαλαιακές ή με εγγυητικές σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 
79» (10) . Το να είναι το κεφάλαιο μηδενικό δεν είναι παράλογο,αφού το να 
συμμετάσχει κανείς στην ΙΚΕ μπορεί να το κάνει και με μη κεφαλαιακές εισφορές (11). 
Ο νόμος 4155/2013 έφερε και άλλες τροποποιήσεις καθώς και καταργήσεις στα άρθρα 
του νόμου 4072/2012. Αναλυτικότερα,κατάργησε την παράγραφο 5 του άρθρου 77 του 
νόμου 4072/2012, «Πλέον δεν υπάρχει έστω και ένα εταιρικό μερίδιο που να 
αντιπροσωπεύει κεφαλαιακή εισφορά,παύει η υποχρέωση για εξαγορά μεριδίου 
που αντιπροσωπεύει κεφαλαιακή εισφορά ή αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας 
και αν τα μερίδια ακυρωθούν δεν θα υπάρχουν πια μερίδια που να 
αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές». Κατάργησε επίσης το τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του νόμου 4072/2012 το οποίο έλεγε ότι «Η μείωση 
δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου,εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη 
αύξηση τούτου» (12) . Πέρα από τις καταργήσεις υπάρχουν και κάποιες 
τροποποιήσεις,η παράγραφος 2 του άρθρου 106 του νόμου 4072/2012 «Σε περίπτωση 
μετατροπής ΙΚΕ σε άλλη εταιρική μορφή ακολουθείται κανονικά η διαδικασία που 
γίνεται σε περίπτωση σύστασης νέας εταιρικής μορφής. Από την στιγμή που 
καταχωρηθεί στο Γ.Ε.Μ.Η. η απόφαση για μετατροπή,το νέο καταστατικό η ΙΚΕ που 
έχει μετατραπεί σε άλλη εταιρική μορφή συνεχίζει να λειτουργεί υπό τη νέα εταιρική 
μορφή. Υπό τη νέα μορφή συνεχίζονται η νομική προσωπικότητα,οι τυχόν δίκες που 
εκκρεμούν της παλιάς ΙΚΕ χωρίς καμία διακοπή της δίκης. Συνεχίζουν να υπάρχουν οι 
διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν. Τέλος,αν η ΙΚΕ μετατρέπεται σε 
άλλη κεφαλαιουχική εταιρία τότε επιβάλλεται εκτίμηση του Ενεργητικού και του 
Παθητικού της μετατρεπόμενης ΙΚΕ βάσει του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 (13). Αν το 
κεφάλαιο της εταιρίας που προκύπτει από την παραπάνω εκτίμηση είναι ελάχιστο του 
κεφαλαίου που προβλέπει ο νόμος για την εν λόγω εταιρία,τότε η διαφορά καλύπτεται 
με νέες εισφορές. Η καταχώρηση της μετατρεπόμενης εταιρίας γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η. 
βάσει του νόμου 3419/2005»(14). 
Η τελευταία τροποποίηση του νόμου 4155/2013 γίνεται για την παράγραφο 2 του 
άρθρου 107 του νόμου 4072/2012,«Σε περίπτωση μετατροπής άλλης εταιρικής  
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μορφής σε ΙΚΕ ισχύουν κανονικά οι διατάξεις σε περίπτωση σύστασης ΙΚΕ. 
Η μετατροπή καταχωρείται στο Γ.Ε.Μ.Η.σύμφωνα με τον νόμο 3419/2005» (15). 
 
 
1.5  Το μηδενικό κεφάλαιο και οι επιπτώσεις αυτού 
 
Από την πρώτη κιόλας εμφάνιση του νόμου 4155/2013 και ο μηδενισμός του 
κεφαλαίου δημιουργήθηκαν και τα αντίστοιχα προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα ήταν 
η λογιστική παρακολούθηση των εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών. Ο 
Περάκης στο βιβλίο του για την ΙΚΕ κάνει λόγο για την λογιστική παρακολούθηση των 
εισφορών αυτών και γράφει ότι οι εισφορές αυτές πρέπει να πηγαίνουν στον 
λογαριασμό Ιδίων Κεφαλαίων (16) και βάσει του άρθρου 80 του νόμου 4072/2012 η 
λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται έπειτα από κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε αντίθεση με τις 
εισφορές αυτές οι κεφαλαιακές εισφορές παρακολουθούνται με βάση το ΕΓΛΣ (17). 
Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η μετατροπή των ήδη εταιριών σε ΙΚΕ. Την λύση βέβαια 
δίνει το άρθρο 11 του νόμου 4155/2013 το οποίο λέει ότι όλες οι αλλαγές θα γίνονται 
από το Γ.Ε.Μ.Η.. Εφόσον πια το κεφάλαιο της ΙΚΕ ορίζεται ως μηδενικό δημιουργείται 
το ερώτημα αν η ΙΚΕ θα εξακολουθεί να θεωρείται ως κεφαλαιουχική. Ο Περάκης σε 
ένα άρθρο του γράφει πως πρέπει να θεωρείται κεφαλαιουχική (18),ακόμη και αν το 
το χαμηλότερο κεφάλαιο της ΙΚΕ είναι μηδέν. Πέρα των αλλαγών που έγιναν στην ΙΚΕ 
με το νόμο 4155/2013,έγινε λόγος για αλλαγές και στις άλλες κεφαλαιουχικές εταιρίες, 
Α.Ε και ΕΠΕ. Για την πρώτη,με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 12/12/2012 
τέθηκε με τον νόμο 4111/2013 το κεφάλαιο της Α.Ε από 60.000 ευρώ να γίνει 24.000 
(όμως η 2η κοινοτική οδηγία καθορίζει χαμηλότερο κεφάλαιο 25.000 ευρώ),και για την 
δεύτερη με τον νόμο 4156/2013 καθίσταται ελεύθερο κεφάλαιο χωρίς περιορισμούς 
(από το αρχικό κεφάλαιο που ήταν 2400 ευρώ),πράγμα με το οποίο επιδιώκει να 
μοιάσει η ΕΠΕ στην ΙΚΕ ή ακόμα και να την ανταγωνιστεί (19). 
 
 
 
 
(8).  http://www.businessportal.gr/search_1.php 
(9). http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/515 
(10). http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/515 και 
http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-120-2013-
%CF%83%CE%B5%CE%BB-6.html 
(11). http://www.academia.edu/4404430/_1_0_._4155_2013_ 
(12). http://www.lawyersvoice.gr/eidiseis/nomothesia/n4155-41562013-allages-sto-
etairiko-dikaio.html  
(13). http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-120-2013-
%CF%83%CE%B5%CE%BB-6.html  
(14). http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3419_05.htm 
(15). http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-120-2013-
%CF%83%CE%B5%CE%BB-6.html 
(16). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.75,161) 
 



12 
(17). Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
(18). http://www.academia.edu/4404430/_1_0_._4155_2013_ 
(19). http://www.academia.edu/4404430/_1_0_._4155_2013_ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 

2.1  Η Φιλοσοφία της δημιουργίας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας 
 
Στο σημείο αυτό της εργασίας μας  θα ασχοληθούμε με την δομή της Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρίας,πιο συγκεκριμένα με τον σκελετό με τον οποίο είναι 
δομημένη,για ποιο λόγο αρχικά δημιουργήθηκε και τι θέλει να καταφέρει. Αρχικά,η 
ΙΚΕ δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθηθούν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα,μίας και αποτελούν την πλειοψηφία στην ελληνική επιχειρηματικότητα 
και με την γνωστή σε όλους μας οικονομική κρίση άρχισαν και τα προβλήματα και οι 
δυσκολίες στο να αντεπεξέλθουν σε αυτά. Μπορεί να υπάρχουν και οι άλλες εταιρικές 
μορφές,όπως λόγου χάρη είναι οι προσωπικές εταιρίες (ατομικές 
επιχειρήσεις,Ο.Ε.,Ε.Ε.),καθώς και οι υπόλοιπες κεφαλαιουχικές εταιρίες (Α.Ε. και 
ΕΠΕ),αλλά όπως δείχνουν τα γεγονότα δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις σημερινές 
ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων. Το γεγονός το ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν 
πέρα είναι,ο νόμος περί τις Α.Ε. 2190/1920 είναι δυσνόητος και αφορά τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις και ο νόμος 3190/1955 περί των ΕΠΕ παραμένει ο ίδιος 
δίχως την παραμικρή βελτίωση. Έτσι,με άλλα λόγια γεννήθηκε η φιλοσοφία της 
Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και θεσπίστηκε με τον νόμο 4072/2012 και 
αποτελεί μία μέση λύση ανάμεσα στις προαναφερθείσες εταιρικές μορφές και 
παρουσιάζει λίγο πολύ στοιχεία από όλες. Η νέα αυτή εταιρική μορφή παρουσιάζει 
αρκετές καινοτομίες,όπως είναι για παράδειγμα,ότι το κεφάλαιό της μπορεί να είναι 
και μηδενικό,γεγονός που έγινε γνωστό με τον πρόσφατο νόμο 4155/2013,άλλη μία 
καινοτομία είναι ότι οι εταίροι αποσυνδέονται από τα μερίδια και το κεφάλαιο,δεν 
υπάρχουν μετοχές που ισχύουν στις άλλες εταιρικές μορφές και είναι κομμάτι του 
κεφαλαίου και ορίζεται έτσι το μέγεθος με το οποίο συμμετέχει ο κάθε 
εταίρος/μέτοχος (πχ Α.Ε.,ΕΠΕ). Επίσης,άλλη καινοτομία είναι τα τρία είδη των 
εισφορών,οι κεφαλαιακές,οι εξωκεφαλαιακές και οι εγγυητικές εισφορές (γίνεται 
περαιτέρω ανάλυση στο Κεφάλαιο 3,σελ. 24),μία ακόμη καινοτομία θα μπορούσε να 
θεωρηθεί και το διαδίκτυο,αφού κάνει την εμφάνισή του σε αρκετά σημεία στην 
αιτιολογική έκθεση του νόμου 4072/2012. Με το που συσταθεί η ΙΚΕ απαιτείται και η 
δημιουργία ιστοσελίδας,όπου θα καταγράφονται όλα τα σημαντικά στοιχεία της 
εταιρίας και με συχνή ανανέωση. Ολοκληρώνοντας,η νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ είναι 
πιο ευέλικτη και πιο απλή σε πολλά σημεία,τόσο στην σύστασή της όσο και στον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και διαχειρίζεται και αποσκοπεί στην μακροπρόθεσμη 
αντικατάσταση της ΕΠΕ και αποτελεί μία εταιρική μορφή που θα συμβαδίζει με τις 
απαιτήσεις του σήμερα,τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν καθώς και με την 
τεχνολογία. 
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2.2  Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ  
 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο είχαμε μία πρώτη επαφή με τη νέα εταιρική μορφή,την 
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία που αρχικά θεσπίστηκε με τον νόμο 4072/2012. Έχει 
νομική προσωπικότητα,είναι εμπορική αλλά μπορεί η επιχείριση να μην έχει εμπορικό 
σκοπό. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νόμου 3190/1955 
(20) ,δεν επιτρέπεται στην ΙΚΕ να ασκεί επιχείρηση για την οποία έχει ορίσει ο νόμος 
άλλη εταιρική μορφή. Με το άρθρο 79 οι εταίροι έχουν μειωμένη ευθύνη ως προς τα 
χρέη της εταιρίας και ευθύνεται καθαρά η εταιρία για την περιουσία της. 
Δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις,κάτι το 
οποίο ήταν αρμοδιότητα των ΕΠΕ. Μπορεί να έχει και μηδενικό κεφάλαιο,πράγμα 
καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα και αυτό άλλαξε με τον νόμο 4155/2013 (έχει 
ισχύ από τις 29/05/2013),ο οποίος έκανε κάποιες αλλαγές στον νόμο 4072/2012 που 
δήλωνε ότι το χαμηλότερο κεφάλαιο στις ΙΚΕ μπορούσε να ήταν το ένα ευρώ. 
Βασικό χαρακτηριστικό της ΙΚΕ είναι τα τρία είδη εισφορών που είναι καινοτομία στο 
χώρο των κεφαλαιουχικών εταιριών,οι εταίροι μπορούν να συμμετάσχουν στην ΙΚΕ με 
κεφαλαιακές,εξωκεφαλαιακές ή με εγγυητικές εισφορές (άρθρα 77-79) και θα γίνει 
περαιτέρω ανάλυση στη συνέχεια του κεφαλαίου.  
Η ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,βέβαια 
στην περίπτωση που η ΙΚΕ συσταθεί από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο τότε 
χαρακτηρίζεται ως «μονοπρόσωπη ΙΚΕ» και το όνομα του μοναδικού εταίρου 
δημοσιεύεται στο Γ.Ε.Μ.Η.. Επιπλέον, όλα τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν 
κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 127 του ΑΚ) (21). Αν υπάρχουν ανήλικα 
φυσικά πρόσωπα στην ιδρυόμενη ΙΚΕ τότε αυτό γίνεται μόνο με δικαστική άδεια. (22) 
Τέλος, η παράγραφος 5 του άρθρου 43 όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (σελ. 
10,παρ. 1.3) μας εισάγει μία ακόμα καινοτομία του νόμου,η οποία είναι,το 
καταστατικό της ΙΚΕ,οι τροποποιήσεις αυτού και οι αποφάσεις των εταίρων και τα 
πρακτικά που κρατούνται,επειδή είναι ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να γραφούν πέραν 
της ελληνικής και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (άρθρο του νόμου 
3419/2005 Α' 297) (23).(24) 
 
 
(20). http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/29 
(21). Αστικός Κώδικας : http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_gen/19-Astikos-
kodikas-genika.htm 
(22). http://www.pap-ba.gr/greek/business-tools/btoolsArticle-content/btools-
tools/IKE  
(23). http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3419_05.htm 
(24).  Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013 
(σελ.556) 
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2.3  Η Εταιρική Διαφάνεια της ΙΚΕ  
 
Όταν λέμε «εταιρική διαφάνεια» εννοούμε την προσπάθεια των εταίρων για 
καλύτερη προστασία των δανειστών της εταιρίας καθώς και αυτούς που έχουν 
συναλλαγές με αυτή. Πιο αναλυτικά,με το άρθρο 47 του νόμου 4072/2012,σε κάθε 
έντυπο της ΙΚΕ πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά «η επωνυμία,το εταιρικό 
κεφάλαιο,το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών,ο αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.,η έδρα με 
την σωστή διεύθυνση,στην περίπτωση που βρίσκεται σε εκκαθάριση η εν λόγω 
εκκαθάριση και η ιστοσελίδα της εταιρίας». Η ιστοσελίδα της εταιρίας πρέπει να γίνει 
σε διάστημα ενός μήνα από την στιγμή που θα συσταθεί η ΙΚΕ και θα πρέπει να 
περιέχει με ευθύνη του διαχειριστή τα παρακάτω,όπως «τα ονοματεπώνυμα των 
εταίρων,οι διευθύνσεις τους,το είδος εισφορών του καθενός και το όνομα του 
διαχειριστή». Πέρα από τα παραπάνω πρέπει να γίνονται γνωστά μέσω της 
ιστοσελίδας η παράγραφος 7 του άρθρου 79 και η παράγραφος 2 του άρθρου 98 για 
τα οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια της εργασίας. Επίσης,σε περίπτωση που η 
ιστοσελίδα είναι κοινή με άλλες ή «φιλοξενούμενη» θα είναι υποχρεωτικό να 
επισημαίνεται το περιεχόμενο της κάθε εταιρίας προς αποφυγή συγχύσεων και 
προβλημάτων μου μπορούν να δημιουργηθούν. Η ιστοσελίδα καταχωρείται και αυτή 
με την σειρά της στο Γ.Ε.Μ.Η.. Αν με το πέρασμα του ενός μήνα δεν έχει δημιουργηθεί 
ιστοσελίδα από την εταιρία,τότε είναι υποχρεωμένη να στέλνει πληροφορίες άμεσα 
και δωρεάν σε όποιο τις ζητήσει αλλιώς θα υποστεί τις συνέπειες βάσει του άρθρου 
119. (25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.135,136) 
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2.4  Η ιδρυτική πράξη και το περιεχόμενο του καταστατικού της ΙΚΕ 
 
Στο Κεφάλαιο Β' της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4072/2012 για την Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρία θα δούμε αρχικά την ιδρυτική πράξη,το τι περιέχει το 
καταστατικό της ΙΚΕ καθώς την διαδικασία σύστασης,την δημοσιότητα στο 
Γ.Ε.Μ.Η.,την περίπτωση που εταιρία θεωρείται άκυρη και τέλος την ευθύνη που έχουν 
οι ιδρυτές. 
Αρχικά,θα ασχοληθούμε με το άρθρο 49 και την ιδρυτική πράξη της ΙΚΕ,όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω στην παράγραφο 2.1 της εργασίας η Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρία μπορεί να συσταθεί από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα (οι ιδρυτές της ΙΚΕ) και για την σύσταση της εταιρίας συντάσσεται έγγραφο 
στο οποίο εμπεριέχεται το καταστατικό. Το έγγραφο της σύστασης συντάσσεται από 
συμβολαιογράφο αν το υποχρεώνει ειδική διάταξη του νόμου ή αν υπάρχει εισφορά 
περιουσιακών στοιχείων στην εταιρία ή αν αποφασιστεί από τα μέρη τυχόν 
μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων,αλλιώς το έγγραφο είναι ιδιωτικό. Σε 
αντίθεση με την ΙΚΕ η ΕΠΕ συντάσσει συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 6 του νόμου 
3190.1955) (26). (27) 
Μία πρόσθετη ανάλυση του άρθρου 49 για να γίνει ακόμη πιο κατανοητή η ιδρυτική 
πράξη της ΙΚΕ ακολουθεί. Οι ιδρυτές της ΙΚΕ αρχικά θα αποταθούν στην Υπηρεσία 
Μίας Στάσης (ΥΜΣ) του Γ.Ε.Μ.Η. για την ίδρυση της εταιρίας. Στις περιπτώσεις που 
αναφέραμε προηγουμένως όπου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την 
σύσταση,τότε η ΥΜΣ είναι αυτή που θα συντάξει το εν λόγω έγγραφο μίας και είναι ο 
πιστοποιημένος συμβολαιογράφος (28). (29) 
 
Το άρθρο 50 μας δείχνει το τι πρέπει να περιέχει το καταστατικό της Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρίας. Το καταστατικό περιέχει :  

 το ονοματεπώνυμο,τη διεύθυνση κατοικίας και το e-mail (σε περίπτωση που 
υπάρχει) των εταίρων 

 την επωνυμία της εταιρίας 
 την έδρα της εταιρίας 
 το σκοπό της εταιρίας 
 την ιδιότητα της εταιρίας ως ΙΚΕ 
 τις εισφορές των εταίρων ανά κατηγορία εισφορών,την αξία τους βάσει πάντα 

των άρθρων 77-79 καθώς και το κεφάλαιο της εταιρίας 
 το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων 
 τον αρχικό αριθμό μεριδίων που είχε ο κάθε εταίρος όπως και τι εισφορά 

αντιπροσωπεύουν τα μερίδια αυτά 
 τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και εκπροσωπείται η εταιρία και τέλος, 
 την διάρκεια της εταιρίας. 

Το καταστατικό της ΙΚΕ μοιάζει με την εταιρική σύμβαση της ΕΠΕ χωρίς να έχουν 
κάποια ιδιαίτερη διαφορά. (30) 
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(26). http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/29 
(27).  Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.137) 
(28). http://www.businessportal.gr/ και http://www.hellenicnotaryassociation.gr/ 
όπου θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση της ΙΚΕ και για τους 
συμβολαιογράφους ως ΥΜΣ. 
(29). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013  
(σελ.545) 
(30). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013  
(σελ.564) 
 
 
2.5  Η Επωνυμία -  Έδρα - Διάρκεια της ΙΚΕ 
 
Το άρθρο 44 μας δίνει κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επωνυμία της 
ΙΚΕ. Η επωνυμία της ΙΚΕ μπορεί να δημιουργηθεί από το όνομα ενός ή περισσοτέρων 
εταίρων ή ακόμη και από το αντικείμενο που ασκεί η εν λόγω εταιρία. Επιπλέον,το 
όνομα της ΙΚΕ μπορεί να είναι πλασματικό. Δίπλα από την επωνυμία που θα δοθεί 
στην ΙΚΕ πρέπει να γράφονται και οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» ή 
αλλιώς «ΙΚΕ». Στην περίπτωση που η εταιρία είναι μονοπρόσωπη η επωνυμία της 
εταιρίας θα είναι ως εξής : «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» ή 
αντίστοιχα «Μονοπρόσωπη ΙΚΕ». Η λέξη «Μονοπρόσωπη» μπορεί να προστεθεί ή να 
αφαιρεθεί εφόσον το επιθυμεί ο διαχειριστής με καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η.. Επίσης,η 
επωνυμία έχει τη δυνατότητα να είναι γραμμένη είτε με λατινικούς χαρακτήρες είτε σε 
οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα με την πολύ σημαντική προϋπόθεση,στην περίπτωση 
που είναι γραμμένη στα αγγλικά θα έχει την μορφή «Private Company» ή «P.C.» και αν 
είναι μονοπρόσωπη, «Single Member Private Company» ή «Single Member P.C.». (31) 
Τέλος,η Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) θα κάνει έλεγχο μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος του Γ.Ε.Μ.Η. αν τυχόν η επωνυμία χρησιμοποιείται ήδη από άλλη 
εταιρία,στην περίπτωση αυτή θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές κατόπιν συνεννόησης 
με τους ιδρυτές ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ή με το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. (32)  
 
Με το άρθρο 45 έχουμε πληροφορίες σχετικά με την έδρα της ΙΚΕ. Ως έδρα της είναι ο 
δήμος ο οποίος καταγράφεται στο καταστατικό. Σε περίπτωση που  αλλάξει η έδρα 
που είναι καταγεγραμμένη στο καταστατικό και μεταφέρεται σε άλλη χώρα της 
Ε.Ε,εφόσον πάντα η χώρα αυτή δέχεται τη μεταφορά και τη συνέχιση της εταιρείας 
τότε δεν είναι απαραίτητη η λύση της εταιρίας. Βέβαια ο διαχειριστής υποχρεούται να 
συντάξει μία έκθεση που θα γίνονται γνωστοί όλοι οι λόγοι μεταφοράς της εταιρίας 
καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις της,στη συνέχεια θα καταχωρίζονται στο 
Γ.Ε.Μ.Η. και θα είναι στη διάθεση των εταίρων,δανειστών και των εργαζομένων. 
Επιπροσθέτως,η μεταφορά αποφασίζεται με το πέρας δύο μηνών από τη στιγμή που 
θα δημοσιευτεί η έκθεση και προϋποθέτει να συμφωνούν όλοι οι εταίροι. Η υπηρεσία 
του Γ.Ε.Μ.Η. που είναι υπεύθυνη για την καταχώρηση της μεταφοράς αυτής έχει το 
δικαίωμα να μην την δεχτεί για «λόγους δημοσίου συμφέροντος».  
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Με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 έχουμε μία καινοτομία,η ΙΚΕ θα καθορίζεται από 
το ελληνικό δίκαιο ως «lex societatis»,εφόσον είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.Μ.Η.,ακόμα 
και αν η έδρα της δεν είναι στην Ελλάδα αλλά στο εξωτερικό. Την περίπτωση αυτή έχει 
αναγνωρίσει το Δικαστήριο της Ε.Ε για τον χώρο της Ε.Ε.. Ολοκληρώνοντας την 
παράγραφο σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η ΙΚΕ έχει ικανότητα να μπορεί να 
ανοίγει υποκαταστήματα,πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης 
σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. (33) 
 
Η διάρκεια της ΙΚΕ είναι ορισμένου χρόνου η οποία είναι τα δώδεκα χρόνια από τη 
στιγμή που θα συσταθεί (άρθρο 46). Η διάρκεια αυτή μπορεί να πάρει παράταση με 
απόφαση που έχουν πάρει οι εταίροι βάσει του άρθρου 72 παράγραφος 5,και αν δεν 
καθίσταται γνωστή η διάρκεια,η παράταση είναι άλλα δώδεκα χρόνια. (34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(31). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013  
(σελ.558) και από  
Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική Μορφή, 
Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.133) 
(32). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013  
(σελ.550) 
(33).  Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013   
(σελ.559) και από Ευάγγελος Περάκης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα 
Εταιρική Μορφή, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 (σελ.133,134) 
(34). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 
(σελ.560) και από Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα 
Εταιρική Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.134,135) 
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2.6  Η διαδικασία σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας  
 
2.6.1  Βασικές προϋποθέσεις για την σύσταση της ΙΚΕ  
 
Προκειμένου να ξεκινήσει η σύσταση της ΙΚΕ θα πρέπει πρώτα να πληρούνται κάποιες 
βασικές προϋποθέσεις. Αρχικά θα πρέπει να καταρτιστεί το καταστατικό βάσει του 
άρθρου 50 του νόμου 4072/2012 (στην προηγούμενη παράγραφο,σελ. 17,παρ. 2.4 
αναφέρονται όλα τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στο καταστατικό). Βασική 
προϋπόθεση είναι να υπάρχει ήδη ο επαγγελματικός  χώρος στον οποίο θα στεγαστεί 
η εταιρία,για την βεβαίωση του χώρου απαραίτητη είναι μία υπεύθυνη δήλωση που 
θα έχουν συντάξει οι υπόχρεοι. Στη συνέχεια,ο διαχειριστής της εν λόγω εταιρίας θα 
πρέπει να πάρει από την αρμόδια ΔΟΥ' φορολογική ενημερότητα. Μία άλλη πολύ 
βασική προϋπόθεση για την σύσταση της εταιρίας είναι η ασφάλιση των εταίρων της. 
Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 116 του νόμου 4072/2012 άλλαξε η 
παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Π.Δ.258/2005 (35),σε ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (36) 
υποχρεούνται οι διαχειριστές της εταιρίας και ο μοναδικός εταίρος της αντίστοιχης 
Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας. Ακόμη, (στο άρθρο 3 του 
Π.Δ.258/2005 περ.ζ' το οποίο προστέθηκε κατόπιν του νόμου 4072/2012) σημειώνεται 
ότι σε ασφάλιση στον ΟΑΕΕ υπάγονται προαιρετικά οι υπόλοιποι εταίροι της εταιρίας. 
Τέλος,ορίζεται αντιπρόσωπος για τις διαδικασίες σύστασης που θα ακολουθήσουν. 
(37) 
 
 
2.6.2  Διαδικασία σύστασης ΙΚΕ 
 
Βάσει του  άρθρο 5Α του νόμου 3853/2010 (Α'90) (38) γίνεται η σύσταση της ΙΚΕ,και 
τον εν λόγω άρθρο προστίθεται στο άρθρο 117 παράγραφος 3 του νόμου 4072/2012. 
Για να πάρουν σιγά σιγά μορφή οι διαδικασίες για να ολοκληρωθεί ο σκοπός της 
εταιρίας θα πρέπει αρχικά και σύμφωνα πάντα με τον νόμο να υπάρχει άδεια 
λειτουργίας για την εταιρία ή θα πρέπει το καταστατικό της να έχει εγκριθεί από τον 
αρμόδιο φορέα (Γ.Ε.Μ.Η.).  
Πρώτη κίνηση για να ξεκινήσει η διαδικασία σύστασης της ΙΚΕ είναι οι συμβαλλόμενοι 
ή ο μοναδικός εταίρος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος να κάνει την εμφάνισή 
του στην ΥΜΣ και να καταθέσει το έγγραφο για την σύσταση.  
Αν το έγγραφο αυτό έχει συντάξει συμβολαιογράφος είναι για τον λόγο ότι στην 
εταιρία παρέχονται περιουσιακά στοιχεία για τυχόν μελλοντική μεταβίβαση τους ή 
επειδή το έκριναν σωστό οι εταίροι της.  
Δεύτερη κίνηση είναι να υποβληθεί υπογεγραμμένη αίτηση για να γίνει καταχώρηση 
στο Γ.Ε.Μ.Η. και για να καταχωρηθεί η επωνυμία της εταιρίας στο κατάλληλο 
επιμελητήριο και να εγγραφούν τα μέλη της εταιρίας σε αυτό. Στη συνέχεια θα 
καταβληθεί γραμμάτιο ενιαίου κόστους σύστασης,θα υποβληθεί δήλωση για τον 
φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και θα εξοφληθεί ο φόρος που αναλογεί. Θα 
κατατεθεί με υπεύθυνη δήλωση η ακριβής διεύθυνση του επαγγελματικού χώρου και 
τελευταία κίνηση είναι να υποβληθούν οι κατάλληλες αιτήσεις και να συμπληρωθούν 
τα έγγραφα για να αποκτήσει η εταιρία αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 
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 Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παραπάνω διαδικασίες η ΥΜΣ την ίδια μέρα ή την 
επομένη το αργότερο έχει την υποχρέωση να ελέγξει την αίτηση καταχώρησης και το 
έγγραφο της σύστασης. Αυτός ο έλεγχος γίνεται για να επιβεβαιώσει ότι 
καταγράφονται στο καταστατικό η επωνυμία,ο σκοπός και το ύψος του κεφαλαίου της 
εταιρίας καθώς και αν ο σκοπός της εταιρίας είναι παράνομος ή έρχεται αντιμέτωπος 
με την δημόσια τάξη και αν ο μοναδικός ιδρυτής ή οι ιδρυτές δεν είναι ικανοί για 
δικαιοπραξία. Θα γίνει έλεγχος στα αρχεία του Γ.Ε.Μ.Η. ηλεκτρονικά ως προς  την 
επωνυμία της εταιρίας για τυχόν προγενέστερη καταχώρηση και σύγχυση αυτών. Σε 
περίπτωση ίδιας επωνυμίας,η ΥΜΣ θα έρθει σε επαφή με τους εταίρους για αλλαγή 
της επωνυμίας. Επιπροσθέτως, θα εισπράξει «το γραμμάτιο ενιαίου κόστους και τον 
φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου» που κατέβαλλαν προηγουμένως οι εταίροι και θα 
τους δοθεί σχετική απόδειξη. Θα δοθεί στους εταίρους ο αριθμός φορολογικού 
μητρώου που είναι απαραίτητος προκειμένου να εκδοθούν από την αρμόδια ΔΟΥ' οι 
φορολογικές ενημερώτητες. Η ΥΜΣ θα ασχοληθεί με το να  καταχωρηθεί η εγγραφή 
της εταιρίας στο Γ.Ε.Μ.Η. προκειμένου να δοθεί στην εταιρία αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. και 
κωδικός αριθμού καταχωρήσεως. Τελευταίες αρμοδιότητες της ΥΜΣ είναι να 
αποστείλει έγγραφο που να δηλώνει την σύσταση της εταιρίας,τα στοιχεία των 
εταίρων,των διαχειριστών αυτής στους αρμόδιους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης καθώς και να εγγράψει στο κατάλληλο επιμελητήριο την εταιρία. 
Αν από τον έλεγχο που γίνεται στην αρχή κάποια στοιχεία,δικαιολογητικά ή το 
έγγραφο σύστασης δεν συμφωνούν με τις προϋποθέσεις του νόμου τότε οι 
συμβαλλόμενοι ή ο μοναδικός εταίρος θα πρέπει, μέσω fax ή e-mail που θα τους 
σταλεί,να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις,διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις 
σε διάστημα δύο ή δέκα εργάσιμων ημερών για να επαναληφθεί ο παραπάνω 
έλεγχος. Αλλιώς,με το πέρας των δύο ή δέκα ημερών δεν γίνει τίποτα από όσα 
προαναφέρθηκαν  τότε δεν καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η. η σύσταση της εταιρίας,το 
γραμμάτιο ενιαίου κόστους και ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου επιστρέφονται 
ολόκληρα ή μέρος αυτών. (39) 
 
 
2.6.3  Έγγραφα απαραίτητα για την ίδρυση της ΙΚΕ 
 
Για να γίνει η σύσταση της ΙΚΕ και για να εγγραφεί στο Γ.Ε.Μ.Η. θα πρέπει να 
καταβληθούν,είτε από τους ιδρυτές είτε από τον μοναδικό εταίρο είτε από τον 
αντιπρόσωπο που έχει τεθεί,κάποια έγγραφα στην ΥΜΣ.  
Οι ιδρυτές της εταιρίας που είναι φυσικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένοι να 
προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα εάν είναι Έλληνες υπήκοοι,ενώ εάν 
είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε,το διαβατήριο ή την ταυτότητά τους και στην 
περίπτωση που είναι υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε τότε θα προσκομίσουν το διαβατήριό 
τους και την άδεια παραμονής τους για το λόγο ότι μένουν στην Ελλάδα. Επιπλέον,αν 
πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε οι οποίοι καθίσταντο διαχειριστές της ΙΚΕ 
τότε θα προσκομίσουν «άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής 
δραστηριότητας»,όπως και τα κάτωθι έντυπα συμπληρωμένα,«το έντυπο Μ1 
(Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ/μεταβολής ατομικών στοιχείων) και το έντυπο Μ7 (Δήλωση 
σχέσεων φορολογουμένου)» διότι είναι απολύτως απαραίτητα για να τους χορηγηθεί 
ΑΦΜ εάν δεν έχουν. 
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Όσο αφορά τους ιδρυτές που είναι νομικά πρόσωπα και Έλληνες 
υπήκοοι,προσκομίζουν  ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας,αντίθετα οι 
ιδρυτές που είναι νομικά πρόσωπα υπήκοοι άλλων κρατών μελών πέραν της Ελλάδος 
τότε προσκομίζουν το καταστατικό το οποίο έχει σφραγίδα βάσει του άρθρου 4 «της 
σύμβασης της Χάγης (5/10/1961)» και να έχει μεταφραστεί ή στην περίπτωση που η 
χώρα του άνωθεν ιδρυτή δεν έχει προσχωρήσει στην σύμβαση αυτή,το καταστατικό 
πρέπει να έχει θεωρηθεί από το προξενείο. Επίσης,πιστοποιητικό για την ύπαρξη της 
εταιρίας από την αρμόδια αρχή της χώρας του ιδρυτή,αντίγραφο του πληρεξουσίου 
με επικύρωση για τον αντιπρόσωπο που έχει οριστεί στην Ελλάδα. Όπως,και «τα 
έντυπα Μ3 (Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου) και Μ7 
(Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου)» συμπληρωμένα για να τους δοθεί το ΑΦΜ.  
Άλλα έγγραφα απαραίτητα,αν υπάρχει εκπρόσωπος τότε επιβάλλεται εξουσιοδότηση 
των ιδρυτών με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (παράγραφο 1 του άρθρου 3 της 
Κ1-802/2012) (40),οι αποδείξεις από την τράπεζα ότι κατατέθηκαν τα ανάλογα ποσά 
για την σύσταση και την εγγραφή της εταιρίας (παράγραφος 1 του άρθρου 13 της Κ1-
802/2012) (41) και υπεύθυνη δήλωση για την έδρα της εταιρίας (άρθρο 8 του νόμου 
1599/86) (42). 
Ολοκληρώνοντας,για να δοθεί στην εταιρία ο αριθμός φορολογικού μητρώου έπειτα 
από την σύστασή της θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο «τα έντυπα 
Μ3,Μ6 (Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης),Μ8 (Δήλωση μελών μη φυσικού 
προσώπου) και Δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου». (43) 
 
 
2.6.4  Τα έξοδα σύστασης της ΙΚΕ 
 
Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε τα έξοδα που καταβάλλονται προκειμένου να 
συσταθεί η ΙΚΕ. 

 70€ για το γραμμάτιο κόστους σύστασης εταιρίας (αν οι ιδρυτές είναι πάνω 
από τρεις το κόστος αυξάνεται κατά 5€ για κάθε επιπλέον ιδρυτή) και σε 
περίπτωση προβλήματος δεν επιστρέφεται 

 10€ για το τέλος καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. 
  για την εγγραφή στο επιμελητήριο το κόστος ορίζεται από το επιμελητήριο 
 5,80€ για το τέλος υπέρ του ταμείου πρόνοιας δικηγόρων Αθηνών 
 1% επί του κεφαλαίου που επισημαίνεται στο καταστατικό για τον φόρο 

συγκέντρωσης κεφαλαίου 
 44,02€ και 6€/φύλλο συν ΦΠΑ 23% και 5€ συν ΦΠΑ 23% για κάθε αντίγραφο 

(σε περίπτωση που το έγγραφο θα το συντάξει συμβολαιογράφος) 
 εάν οι εταίροι επιθυμούν δικηγόρο κατά την σύσταση της ΙΚΕ αν και δεν το 

επιβάλλει ο νόμος,η αμοιβή του θα είναι 1% για έως 44,02€ και 0,5% 
για >44,02€ επί του κεφαλαίου της εταιρίας. (44) 

 
 
(35). http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/152 
(36). Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών 
(37).  Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013 
(σελ.546) 
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(38). http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/208 
(39). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013  
(σελ.565) 
(40). http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12072 
(41). http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12072 
(42). http://info.diodos.gsrt.gr/Files/photo16310_YPDILn.pdf 
(43). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013  
(σελ.547) 
(44). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013  
(σελ.545) 
 
 
2.7  Δημοσιότητα της ΙΚΕ στο Γ.Ε.Μ.Η. και η ευθύνη των ιδρυτών  
 
Εφόσον προηγηθεί η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και γίνεται 
αφού εγγραφεί στο Γ.Ε.Μ.Η. τότε σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 3419/2005 
δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία και οι τυχόν αλλαγές που έγιναν στο καταστατικό. Η 
ΙΚΕ είναι υποχρεωμένη βάσει του νόμου 3419/2005  να δημοσιεύει όλα τα στοιχεία 
της. Μερικά από τα στοιχεία της ΙΚΕ που υποχρεούνται με δημοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η. 
είναι «το όνομα του ένα και μοναδικού εταίρου της ΙΚΕ,ο χαρακτηρισμός 
«Μονοπρόσωπη»,η περίπτωση που μεταφερθεί η έδρα της εταιρίας που είναι 
δηλωμένη στο καταστατικό,η τυχόν ιστοσελίδα της ΙΚΕ,ο διαχειριστής που έχει οριστεί 
όπως και αν τον αντικαταστήσουν». Επίσης,«αν υπάρχουν αλλαγές στις εγγυητικές 
εισφορές,μείωση εταιρικών μεριδίων και ταυτόχρονη μείωση του εταιρικού 
κεφαλαίου,οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τέλος,η λύση της εταιρίας ή η 
μετατροπή της σε άλλη εταιρική μορφή». Τα παραπάνω είναι μερικά από τα στοιχεία 
που μπορούν να τεθούν υπό δημοσιότητα,υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα στοιχεία 
τα οποία τίθενται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.Μ.Η σύμφωνα πάντα με τον νόμο 
3419/2005 (45) και ότι επισημαίνει η Κ1-884/οικ./19.4.2012 υπουργική απόφαση  (46). 
(47) 
Με το άρθρο 54 του νόμου 4072/2012 επισημαίνεται η θέση των ιδρυτών στην ΙΚΕ 
όπως επίσης και η ευθύνη που έχουν αναλάβει. Εάν προηγήθηκε συναλλαγή των 
ιδρυτών της ΙΚΕ με τρίτους χρησιμοποιώντας το όνομα της εταιρίας πριν ακόμα 
συσταθεί τότε την αποκλειστική ευθύνη έχουν οι ιδρυτές. Στην αντίθετη περίπτωση 
την αποκλειστική ευθύνη έχει η εταιρία,όταν δηλαδή έγιναν συναλλαγές με τρίτους 
ύστερα από την σύσταση της και το πέρας τριών μηνών. (48) 
 
 
 
(45). http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3419_05.htm 
(46). http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13877 
(47). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 
(σελ.568-569) 
(48). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 
(σελ.574) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
 
 

Συνέχεια στο Κεφάλαιο 2 της εργασίας μας,έρχεται το Κεφάλαιο 3 όπου γίνεται λόγος 
για τα εταιρικά μερίδια και τις εισφορές της ΙΚΕ που αποτελούν κομμάτι από τις 
καινοτομίες που εισήγαγε η νέα εταιρική μορφή. Οι εισφορές καθιστούν σημαντικό 
μέρος της δομής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και γίνεται περαιτέρω 
ανάλυση στις παραγράφους  3.2 και 3.3. 

 
 

3.1  Τα εταιρικά μερίδια της ΙΚΕ  
 
Ξεκινώντας,το Κεφάλαιο Ε' της αιτιολογικής έκθεσης της ΙΚΕ μας εισάγει τα εταιρικά 
μερίδια,μία από τις βασικές καινοτομίες του νόμου 4072/2012. Έτσι το άρθρο 75 
μιλάει για τα εταιρικά μερίδια και ότι για να συμμετάσχει κανείς στην ΙΚΕ υποχρεούται 
να αποκτήσει ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια. Η καινοτομία αυτή είναι ότι τα 
εταιρικά μερίδια και η εταιρική συμμετοχή δεν έχουν σχέση με το κεφάλαιο,κάτι το 
οποίο συναντάμε στις ΕΠΕ και Α.Ε. όπου τα εταιρικά μερίδια και οι μετοχές είναι 
κομμάτι του κεφαλαίου και ορίζουν το ύψος συμμετοχής του κάθε εταίρου σύμφωνα 
με το πόσα μερίδια έχει υπό την κατοχή του ο εκάστοτε εταίρος. Τα εταιρικά μερίδια 
ως προς την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία δεν έχουν καμία απολύτως ομοιότητα με 
τις μετοχές. Η εταιρία έχει την δυνατότητα να δίνει έγγραφο για τα εταιρικά 
μερίδια,το οποίο δεν είναι τύπου αξιόγραφου. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (σελ. 
17,παρ. 2.4) στο καταστατικό γίνεται γνωστό για το πόσα εταιρικά μερίδια είχε ο κάθε 
εταίρος αρχικά,βέβαια τα μερίδια αυτά στη συνέχεια μπορούν είτε να μειωθούν είτε 
να αυξηθούν. Όλα τα εταιρικά μερίδια πέραν του είδους εισφοράς που 
αντιπροσωπεύουν στην εταιρία έχουν την ίδια ονομαστική αξία ανεξαρτήτως και δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από ένα ευρώ (αυτό δεν απαιτείται πια,μίας και το 
κεφάλαιο της ΙΚΕ μπορεί να είναι και μηδενικό). Με άλλα λόγια,εφόσον παύει να 
ισχύει πια το κεφάλαιο του 1 ευρώ,γεννάται το ενδεχόμενο να μην υπάρχουν καθόλου 
μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Επιπλέον,κάτι που αξίζει να 
σημειωθεί είναι ότι τα εταιρικά μερίδια μπορεί να είναι «αντικείμενο κοινωνία (πχ. 
Κληρονομική διαδοχή),επικαρπίας ή ακόμη και ενεχύρου». Σχετικά με αυτά είναι ότι 
έχουν να κάνουν με μερίδια που εκπροσωπούν εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές 
εισφορές και υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτά,συνεχίζουν παρόλο αυτά να 
αφορούν τον ψιλό κύριο και τον ενεχυραστή αντίστοιχα. Τώρα σε περίπτωση που 
επιβάλλεται ψήφος,το δικαίωμα έχει βάσει του καταστατικού τα όσα αναφέρουν 
σχετικά με αυτό τα άρθρα 1177 και 1245 του ΑΚ (49). «Το άρθρο 1177 αρχικά,ορίζει 
ότι αν υπάρχει επικαρπία μετοχών εταιρίας,ο επικαρπωτής είναι αυτός που έχει το 
δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις και αντίστοιχα με το άρθρο 1245 σε περίπτωση 
ενεχύρου,ο ενεχυραστής έχει δικαίωμα ψήφου αν το καταστατικό δεν ορίζει κάτι 
άλλο». Τέλος,η παράγραφος 5 του άρθρου 75 κάνει ξεκάθαρο τον τρόπο με τον οποίο 
εκπροσωπούνται στην εταιρία τα εταιρικά μερίδια που έχουν πολλούς 
συνδικαιούχους. (50) 
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(49). Αστικός Κώδικας 
(50). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 
(σελ.601-603) και από  Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η 
Νέα Εταιρική Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.154-155) 
 
3.2  Είδη των εισφορών   
 
Τα εταιρικά μερίδια για τα οποία έγινε λόγος προηγουμένως (σελ. 24,παρ. 
3.1),εκφράζουν τις εισφορές των εταίρων. Με τα άρθρα 77 έως και 79 του νόμου 
4072/2012 μας γίνονται γνωστά τα είδη των εισφορών της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 
Εταιρίας μίας και είναι η πιο βασική καινοτομία της. Με την καινοτομία αυτή της ΙΚΕ 
“χωρίζεται” η εταιρική συμμετοχή και τα εταιρικά μερίδια από το κεφάλαιο,σε 
αντίθεση με τις ΕΠΕ όπου το εταιρικό κεφάλαιο σχηματίζεται από τις εισφορές των 
εταίρων είτε σε χρήμα είτε σε είδος (άρθρα 4-5 του νόμου 3190/1955) (51). Υπάρχουν 
τρία είδη εισφορών,«οι κεφαλαιακές,οι εξωκεφαλαιακές και οι εγγυητικές». Ο κάθε 
εταίρος που έχει εταιρικά μερίδια προϋποθέτουν την ύπαρξη εισφορών,είτε είναι 
κομμάτι κεφαλαίου είτε όχι. Επίσης,το κάθε μερίδιο είναι ανάλογο με ένα είδος 
εισφοράς και δεν είναι υποχρεωτικό σε μια ΙΚΕ να υπάρχουν και τα τρία είδη των 
εισφορών. Τέλος,ο συνολικός αριθμός μεριδίων που ανήκει σε κάθε εταίρο είναι 
ανάλογος ως προς την αξία των της εισφοράς του και σε κάθε πιθανή περίπτωση θα 
πρέπει να υπάρχει έστω και ένα εταιρικό μερίδιο με κεφαλαιακή εισφορά. (52) 
 
 
(51). http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/29 
(52). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.156) 
 
3.3  Οι εισφορές  
 
3.3.1  Οι κεφαλαιακές εισφορές  
 
Το άρθρο 77 κάνει αναφορά στις κεφαλαιακές εισφορές της ΙΚΕ,οι οποίες είναι 
εισφορές σε μετρητά ή σε είδος και στο σύνολό τους συνιστούν το εταιρικό κεφάλαιο. 
Οι κεφαλαιακές εισφορές που είναι σε είδος γίνονται μόνο αν το είδος αυτό που 
εισφέρεται στην εταιρία μπορεί να αποτελέσει κομμάτι του ενεργητικού και να 
αποτιμηθεί κατά τα όσα ορίζει το άρθρο 8,παράγραφος 2 του νόμου 2190/1920 και 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του ιδίου νόμου (53). Η εν λόγω αποτίμηση μπορεί να 
μην πάρει μορφή αν βάσει του καταστατικού ή της απόφασης που αυξάνει το 
κεφάλαιο,η εισφορά είναι μικρότερη των 5000 ευρώ. Τότε στην περίπτωση αυτή,η 
εισφορά θα αποτιμάται στην αξία η οποία δηλώθηκε στο καταστατικό. 
Επιπροσθέτως,αν πρόκειται να γίνει αύξηση ή μείωση του συνολικού αριθμού των 
εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές,απαιτείται και 
ταυτόχρονη αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο πρέπει να 
καταβληθεί με την ίδρυση της εταιρίας ή όταν γίνεται αύξηση του κεφαλαίου.  
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Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο,τότε ο διαχειριστής είναι αυτός που πρέπει μέσα σε διάστημα 
ενός μήνα να καταβάλει όλο το εταιρικό κεφάλαιο και αυτό το γεγονός να 
καταχωρηθεί στο Γ.Ε.Μ.Η.. Αν στην περίπτωση που δεν καταβληθεί όλο το 
κεφάλαιο,τότε ο διαχειριστής αναλαμβάνει και προχωράει σε μείωση του κεφαλαίου 
και ακύρωση των εταιρικών μεριδίων τα οποία αντιστοιχούσαν στο κεφάλαιο αυτό το 
οποίο δεν καταβλήθηκε.  
 
Τέλος,η πέμπτη παράγραφος του άρθρου 77 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 11 του νέου νόμου 4155/2013 (54). Η κατάργηση αυτή έχει ισχύ από την 
πρώτη μέρα που δημοσιεύθηκε ο νόμος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (55) 
 
 
(53). http://www.ktpae.gr/pdf/A_4a_N_2190_1920.pdf 
(54). http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-120-2013-
%CF%83%CE%B5%CE%BB-6.html 
(55).  Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.156-158)  
 
 
3.3.2  Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές  
 
Με το άρθρο 78 του νόμου αναλύεται η έννοια των εξωκεφαλαιακών εισφορών καθώς 
και η σημασία τους μίας και αποτελούν βασικό κομμάτι των καινοτομιών του ιδίου 
νόμου (4072/2012). Όταν μιλάμε για τις εξωκεφαλαιακές εισφορές εννοούμε εισφορές 
που δεν μπορούν να είναι μέρος των κεφαλαιακών εισφορών,αλλά πρόκειται για 
απαιτήσεις που προκύπτουν από εταίρους που έχουν αναλάβει να παρέχουν 
υπηρεσίες ή εργασίες. Οι παροχές αυτές καταγράφονται στο καταστατικό και μπορούν 
να πραγματοποιηθούν είτε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε σε αόριστο. Η αξία 
των εξωκεφαλαιακών εισφορών ορίζεται στο καταστατικό όταν γίνεται η σύσταση της 
εταιρίας ή κατόπιν της σύστασης. Η εταιρία έχει την δυνατότητα να ζητήσει από το 
δικαστήριο να ολοκληρωθεί ή ακόμη και να ακυρωθεί η εκάστοτε εξωκεφαλαιακή 
εισφορά σε περίπτωση πάντα μη παροχής. Αν πάλι υπάρχει έξοδος ή αποκλεισμός 
εταίρου από την ΙΚΕ και αντίστοιχη ακύρωση εταιρικών μεριδίων,ή ακόμη και 
υποχρεωτική εκποίηση των μεριδίων,τότε ο εταίρος που δεν έχει ολοκληρώσει την 
παροχή των εξωκεφαλαιακών εισφορών,είναι αναγκασμένος να δώσει στην εταιρία το 
αντίστοιχο χρηματικό ποσό που αντιστοιχούν στις εισφορές αυτές που δεν 
ολοκλήρωσε. Η αξία αυτή των εισφορών θεωρείται αυτή που αναγράφεται στο 
καταστατικό. Σε ότι αφορά τις εξωκεφαλαιακές εισφορές αξίζει να σημειωθεί ότι 
έχουν εταιρικά μερίδια ίδιας ονομαστικής αξίας με τις κεφαλαιακές 
εισφορές,παίρνουν μέρος στα κέρδη της εταιρίας,δεν είναι μέρος του κεφαλαίου και 
για το λόγο αυτό το ύψος των εταιρικών μεριδίων με την προϋπόθεση  ότι υπάρχουν 
εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές,είναι μεγαλύτερο από το ύψος των εταιρικών 
μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Επίσης, οι εισφορές αυτές 
ορίζονται με συμφωνία των εταίρων στο καταστατικό και όχι βάσει του άρθρου 9 του 
νόμου 2190/1920 (56),δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους αλλά μπορούν να 
εξαγοραστούν οι υποχρεώσεις αυτών (άρθρο 82). (57) 
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(56). http://www.ktpae.gr/pdf/A_4a_N_2190_1920.pdf 
(57).  Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 
(σελ.609-610)   
 
3.3.3  Οι εγγυητικές εισφορές  
 
Το άρθρο 79 του νόμου 4072/2012 μας εισάγει την έννοια των εγγυητικών εισφορών. 
Οι εγγυητικές εισφορές αποτελούν πολύ σημαντικό μέρος σε ότι αφορά την 
εμπιστοσύνη,την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα των εταίρων της ΙΚΕ. Όταν γίνεται 
λόγος για τις εγγυητικές εισφορές δεν πρόκειται ούτε για μετρητά,ούτε για παροχή 
υπηρεσιών αλλά για την ευθύνη που έχουν αναλάβει οι εταίροι της ΙΚΕ απέναντι σε 
τρίτους (δανειστές της ΙΚΕ),προκειμένου να διασφαλιστούν και να καταβληθούν τα 
χρέη της εταιρίας,μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. Ο εταίρος που έχει 
αναλάβει τη θέση αυτή,σημαίνει ότι θα προσπαθήσει με «υπευθυνότητα και κατά 
πάντα χρόνο» να καταβάλει τα χρέη αυτά. Στο καταστατικό της εταιρίας ορίζεται η 
αξία των εγγυητικών εισφορών,η οποία δεν μπορεί να ξεπερνάει το 75% του 
ποσού,για το οποίο έχει αναλάβει ευθύνη ο εταίρος να καταβάλει. Ο εταίρος με την 
ευθύνη που έχει αναλάβει μπορεί να ικανοποιεί ότι χρέος και αν έχει η εταιρία,είτε 
αυτό έχει τόκους είτε άλλες επιβαρύνσεις. Οι δανειστές τις εταιρίας έχουν την 
δυνατότητα να ασκήσουν αγωγή κατά του εταίρου και αυτός με την σειρά του να 
εναντιωθεί. Με τη παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου γίνεται αναφορά το τι γίνεται σε 
περίπτωση που ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές κηρύξει πτώχευση. Το ποσό το 
οποίο μοιράζεται στους δανειστές δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό που 
καταγράφεται στο καταστατικό που αναφέραμε προηγουμένως. Οι δανειστές 
κατατάσσονται σε μία σειρά βάσει του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα 
προκειμένου να διανεμηθούν με την σωστή σειρά τα χρέη. Η παράγραφος 5 του 
άρθρου 79 αναφέρει ότι ο εταίρος που ξεπλήρωσε χρέος της εταιρίας στον ανάλογο 
δανειστή,πιστωτή «δεν έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της εταιρίας». Ο εταίρος που 
δεν έχει καταβάλει όλο το μέρος της ευθύνης του,συνεχίζει να είναι υποχρεωμένος 
απέναντι στους δανειστές για την καταβολή των χρεών της εταιρίας για τρία χρόνια 
(πριν αυτά καταχωρηθούν στο Γ.Ε.Μ.Η.),αν έχει προηγηθεί είτε ακύρωση εταιρικών 
μεριδίων,είτε έξοδος ή αποκλεισμός εταίρου,είτε τέλος υποχρεωτική εκποίηση των 
εταιρικών μεριδίων. Οποιαδήποτε αλλαγή υπάρξει στις εγγυητικές εισφορές,ο 
διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να καταφύγει σε άμεση καταχώρηση αυτών στο 
Γ.Ε.Μ.Η. καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Με άλλα λόγια οι εγγυητικές 
εισφορές είναι σαν «μηχανισμός προστασίας» των δανειστών της εταιρίας. 
Ολοκληρώνοντας,πρέπει να αναφερθούν και κάποια ακόμη βασικά χαρακτηριστικά 
των εγγυητικών εισφορών,μερικά εκ των οποίων ισχύουν και για τις εξωκεφαλαιακές 
εισφορές. Αρχικά,έχουν εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία ίδια με αυτή των 
κεφαλαιακών εισφορών,έχουν συμμετοχή στα κέρδη,δεν είναι μέρος του κεφαλαίου 
και ο συνολικός αριθμός των μεριδίων τους μαζί με τον αριθμό των εξωκεφαλαιακών 
εισφορών είναι μεγαλύτερος από αυτόν που αντιστοιχεί στο εταιρικό κεφάλαιο.  
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Δεν γίνεται η αποτίμησή τους με βάση το άρθρο 9 του νόμου 2190/1920 (58),αλλά με 
βάση την αξία που ορίζεται στο καταστατικό και δεν μπορεί να ξεπερνάει το 75% του 
ποσού για το οποίο είναι υπεύθυνος ο εταίρος για την καταβολή αυτού.  
Οι εισφορές αυτές δεν επιστρέφονται αλλά μπορούν να εξαγοραστούν οι 
υποχρεώσεις αυτών (άρθρο 82),αν δεν γίνει καταβολή των εγγυητικών εισφορών,η 
εταιρία μπορεί να ζητήσει να ολοκληρωθεί η καταβολή τους ή να ακυρωθούν τα 
εταιρικά μερίδια που τους αντιστοιχούν.  
Τέλος,ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές δεν σταματάει να είναι υπόχρεος απέναντι σε 
τρίτους (δανειστές) για τρία έτη ακόμη και αν ακυρωθούν τα εταιρικά μερίδια ή 
επέλθει αποκλεισμός του εταίρου ή υποχρεωτική εκποίηση των εταιρικών μεριδίων. 
(59) 
 
 
(58). http://www.ktpae.gr/pdf/A_4a_N_2190_1920.pdf 
(59). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 
(σελ.611-613) και από  Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία  (ΙΚΕ) Η 
Νέα Εταιρική Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.159-161) 
 
 
3.4  Λογιστική παρακολούθηση των εισφορών  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εισφορές αυτές,οι εξωκεφαλαιακές και οι εγγυητικές 
χρήζουν λογιστικής παρακολούθησης,η οποία θα οριστεί με συλλογική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι εν λόγω 
εισφορές μπορούν να καταχωρηθούν σε λογαριασμούς των «ιδίων κεφαλαίων». (60) 
 
 
(60). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.161) 
 
 
3.5  Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων – 3 περιπτώσεις  
 
Στην τελευταία αυτή παράγραφο του τέταρτου κεφαλαίου της εργασίας μας καλό 
είναι να σημειωθεί σε ποιες περιπτώσεις έχουμε μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων. 
Έτσι το Κεφάλαιο ΣΤ' της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4072/2012 με τα άρθρα 
83,84 και 85 μας παραθέτει τρεις περιπτώσεις στις οποίες έχουμε μεταβίβαση 
εταιρικών μεριδίων. Σύμφωνα με το άρθρο 83 έχουμε «Ελευθερία μεταβίβασης» 
εταιρικών μεριδίων Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας. Η μεταβίβαση και η 
επιβάρυνση των μεριδίων γίνεται εν ζωή ή λόγω θανάτου εταίρου και είναι ελεύθερη. 
Σε περίπτωση που ο εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει τα μερίδια του τα οποία 
αντιπροσωπεύουν εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές και δεν έχουν 
ολοκληρωθεί,δεν μπορεί να τα μεταβιβάσει,μόνο εάν εξαγοραστούν οι υποχρεώσεις 
από τις εισφορές αυτές (άρθρο 82). (61) 
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Με το άρθρο 84 έχουμε την μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν 
ζωή. Γίνεται σε έγγραφη μορφή (ιδιωτικό έγγραφο),και βγάζει συμπεράσματα για την 
εταιρία και τους εταίρους από την έγγραφη γνωστοποίηση της μεταβίβασης στην 
εταιρία. Το έγγραφο γνωστοποίησης υπογράφεται και από αυτόν που κάνει την 
μεταβίβαση και από αυτόν που την δέχεται και στην συνέχεια γνωστοποιείται στην 
εταιρία με e-mail. Έπειτα ο διαχειριστής πρέπει να καταγράψει στο «βιβλίο των 
εταίρων» την μεταβίβαση που προηγήθηκε μόνο εφόσον έχουν προηγηθεί οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις βάσει νόμου και καταστατικού.  
Για τους τρίτους πιστεύεται ότι η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε κατόπιν αυτή 
καταγράφηκε στο «βιβλίο των εταίρων». Ακόμη στο καταστατικό μπορεί να 
προβλέπεται αποκλεισμός ή περιορισμός μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων καθώς και 
ποιοι εταίροι προτιμούνται προκειμένου να γίνει σε αυτούς η μεταβίβαση,όπως και 
να ορίζεται εταίρος ή τρίτο πρόσωπο το οποίο θα εξαγοράζει τα εταιρικά μερίδια που 
θα μεταβιβαστούν. (62) 
Τέλος,η τρίτη πιθανή περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων είναι η περίπτωση 
που κάποιος εταίρος αποβιώσει. Στο άρθρο 85 γίνεται λόγος για την μεταβίβαση 
μεριδίων αιτία θανάτου και τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου αυτού είναι,ο 
διαχειριστής της εταιρίας οφείλει να πράξει άμεση καταχώρηση στο «βιβλίο 
εταίρων» την μεταβίβαση αυτή καθώς και να κάνει έλεγχο για τον αν ο κληρονόμος 
δικαιούται την μεταβίβαση αυτή. Επίσης,στο καταστατικό ορίζεται ότι υπάρχει 
δυνατότητα εξαγοράς των μεριδίων από το πρόσωπο που θα ορίσει η εταιρία και 
μπορεί να είναι είτε εταίρος είτε τρίτος και αυτό γίνεται «αντί πλήρους τιμήματος 
προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο» εφόσον το ορίζει το καταστατικό. Τέλος,η 
εταιρία έχει χρονικό περιθώριο ένα μήνα από την στιγμή που θα ενημερωθεί για το 
θάνατο του εταίρου προκειμένου να ορίσει ποιο πρόσωπο προτιμά για να εξαγοράσει 
τα εταιρικά μερίδια του αποβιώσαντος εταίρου και να το κάνει γνωστό στους 
κληρονόμους ή κληροδόχους του και στους εταίρους. Στο καταστατικό κάλλιστα 
μπορεί να προβλέπεται,ότι οι εταίροι εν ζωή έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα 
μερίδια του εταίρου που απεβίωσε σύμφωνα πάντα με το ποσοστό συμμετοχής τους 
στην εταιρία. (63) 
 
 
(61). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.163) 
(62). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.164) 
(63). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.164-165) 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 
4.1  Η Διαχείριση της ΙΚΕ  
 
4.1.1  Καταστατική και νόμιμη διαχείριση  
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας μας αναλύσαμε την δομή της Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρίας,με άλλα λόγια το πως είναι δομημένη η εταιρία,τι χρειάζεται 
για να στηθεί και να πάρει μορφή. Σε αυτό το κεφάλαιο θα μιλήσουμε για το πως 
λειτουργεί μία Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και πως αυτή διαχειρίζεται. Το 
Κεφάλαιο Γ' της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4072/2012 με τα άρθρα 55 έως 67 
μας εισάγει στην διαχείριση της ΙΚΕ,στις εξουσίες του διαχειριστή,την πίστη που 
δηλώνει στην εταιρία καθώς και τις ευθύνες που υποχρεούται να αναλάβει. 
Στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία την διαχείριση και την εκπροσώπηση 
αναλαμβάνει ένας ή περισσότεροι διαχειριστές κατά το άρθρο 55 και είναι όργανο της 
εταιρίας με τα όσα ορίζει το καταστατικό. (64) 
Από την μία πλευρά,αν το καταστατικό δεν ορίζει κανέναν ως διαχειριστή,τότε την 
διαχείριση της εταιρίας αναλαμβάνουν όλοι οι εταίροι στο σύνολό τους ή ο ένας και 
μοναδικός εταίρος. Έτσι κάνουμε λόγο για την νόμιμη διαχείριση. Από την άλλη 
πλευρά,έχουμε την καταστατική διαχείριση όπου στο καταστατικό αναφέρεται το πως 
και ποιος κάνει την διαχείριση στην εταιρία. Ο χρόνος της διαχείρισης είναι είτε 
συγκεκριμένος είτε αόριστος και γίνεται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές,όπου 
ορίζονται από τους εταίρους. Αν υπάρχουν πολλοί διαχειριστές τότε λειτουργούν όλοι 
ομαδικά (ή αν ορίζει κάτι διαφορετικό το καταστατικό). Ακόμη,σε περιπτώσεις που 
χρήζουν ανάγκης οι διαχειριστές μπορούν να λειτουργήσουν ατομικά,προκειμένου να 
αποφευχθούν τυχόν λάθη στην εταιρία. Έτσι με άλλα λόγια,κάναμε λόγο για δύο 
μορφές διαχείρισης,η πρώτη είναι όταν είναι βάσει καταστατικού και η δεύτερη η 
νόμιμη διαχείριση που δεν έγινε βάσει καταστατικού. Διαχειριστής μπορεί να είναι 
μόνο φυσικό πρόσωπο και όχι νομικό. Αν εκλεγεί νομικό πρόσωπο ως διαχειριστής 
είναι γεγονός άκυρο και θα υποχρεούται να εκλέξει κάποιο φυσικό πρόσωπο για 
διαχειριστή,και θα λειτουργεί για σκοπό του. Επιπλέον κάτι πολύ σημαντικό που 
πρέπει να σημειωθεί είναι,όταν έχουμε νόμιμη διαχείριση όλοι οι εταίροι είναι 
αναγκασμένοι να ασφαλιστούν,αντιθέτως με την καταστατική διαχείριση 
αναγκασμένος για ασφάλιση είναι μόνο ο διαχειριστής. (65)  
 
 
4.1.2  Ανάλυση της διαχείρισης της ΙΚΕ  
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (παρ. 4.1.1),ο διαχειριστής της εταιρίας μπορεί να 
ορίζεται από το καταστατικό,οπότε κάνουμε λόγο στην περίπτωση αυτή για την 
λεγόμενη «καταστατική διαχείριση». Η διαχείριση μπορεί να διαρκεί για κάποιο 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή για αόριστο,αν δεν έχει δοθεί με ακρίβεια κάτι 
άλλο στο καταστατικό,και να ασκείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές. 
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 Όταν γίνεται λόγος για αόριστο χρονικό διάστημα εννοείται μέχρι είτε 
«ανακλήσεως,παραιτήσεως,έκπτωσης ή θανάτου του διαχειριστή».  
Πριν να οριστεί ο διαχειριστής στο καταστατικό έχει προηγηθεί αρχικά η εκλογή του η 
οποία είναι 
αποτέλεσμα της πλειοψηφίας των εταίρων και βάσει των εταιρικών τους μεριδίων (θα 
γίνει λόγος στη συνέχεια) στο σύνολό τους. Εάν στην εταιρία υπάρχουν πολλοί που 
έχουν αναλάβει την θέση του διαχειριστή,τότε λειτουργούν ομαδικά και σε συνθήκες 
απόλυτης ανάγκης λειτουργούν ατομικά,αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη 
ενημέρωση αλλήλων. (66) 
Στο άρθρο 58 επισημαίνεται ότι διαχειριστής πρέπει να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο 
εταίρος ή όχι. Ακόμη και στο ενδεχόμενο νόμιμης διαχείρισης όπου διαχειριστής είναι 
νομικό πρόσωπο,θα υποχρεούται να επιλέξει φυσικό πρόσωπο για τη θέση του 
διαχειριστή. (67) 
Σχετικά με το άρθρο 59 γίνεται λόγος για την ανάκληση του διαχειριστή από τους 
εταίρους. Με την πλειοψηφία των εταίρων και των εταιρικών τους μεριδίων έχουν την 
δυνατότητα να ανακαλέσουν τον διαχειριστή της ΙΚΕ. Οι λόγοι ανάκλησης μπορεί να 
διατυπώνονται στο καταστατικό αν ο διαχειριστής της εταιρίας είναι για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Αν υπάρχουν αρκετοί διαχειριστές και ένας εξ αυτών ανακληθεί 
τότε την διαχείριση αναλαμβάνουν οι υπόλοιποι. Αντιθέτως,εάν δεν υπάρχουν άλλοι 
διαχειριστές και οι εταίροι δεν προσλαμβάνουν άλλο ως διαχειριστή,αναλαμβάνει η 
«νόμιμη διαχείριση». (68) 
Μία ακόμα περίπτωση που αφορά την διαχείριση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 
Εταιρίας είναι η περίπτωση που ο διορισμός και η ανάκληση του διαχειριστή ή 
διαχειριστών γίνεται από εταίρο ή εταίρους (άρθρο 60). Εν συνεχεία της ανάκλησης 
του διαχειριστή από τον εταίρο είναι ο διορισμός νέου ή αν υπάρχουν ήδη και άλλοι 
διαχειριστές συνεχίζουν την διαχείριση της εταιρίας. (69) 
Η ανάκληση του διαχειριστή ή διαχειριστών πέρα από τους εταίρους μπορεί να 
επιτευχθεί και με απόφαση δικαστηρίου. Προϋποθέτει πολύ σπουδαίο λόγο,όπως 
«παράβαση καθήκοντος ή ανικανότητα τακτικής διαχείρισης»,ύστερα από έκκληση 
των εταίρων της ΙΚΕ που έχουν «το 1/10 του συνολικού αριθμού των εταιρικών 
μεριδίων». Τότε συνεχίζουν την διαχείριση οι εναπομείναντες διαχειριστές αν 
υπάρχουν ή αν έχει προσληφθεί νέος διαχειριστής από τους εταίρους. Αν δεν ισχύει 
καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις,τότε ισχύει για ακόμη μία φορά «η νόμιμη 
διαχείριση». (70) 
Ολοκληρώνοντας το θέμα της διαχείρισης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας,το 
άρθρο 62 μας επισημαίνει για μία ακόμη φορά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα 
ενδεχόμενα να ανακληθεί ο διαχειριστής,να πεθάνει,να παραιτηθεί ή λόγο έκπτωσης 
του και πως αναλαμβάνει την θέση του καινούριος διαχειριστής. (71) 
 
 
(64). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013  
(σελ.575) 
(65). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013 
(σελ.576) 
(66). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013 
(σελ.577) 
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(67). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013 
(σελ.578) 
(68). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013 
(σελ.579) και από Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα 
Εταιρική Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.142) 
(69). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,  AstBooks,2013 
(σελ.580) 
(70). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013  
(σελ.581) και από Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα 
Εταιρική Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.142) 
(71). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013 
(σελ.583) 
 
4.1.3  Οι εξουσίες και η υποχρέωση πίστεως του διαχειριστή ως προς την ΙΚΕ  
 
Ότι είναι σχετικό με την διαχείριση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας,είτε είναι η 
πρόσληψη,είτε η ανάκληση είτε η αντικατάσταση του διαχειριστή τότε υπάγονται όλα 
ως προς δημοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η κατά το νόμο 3419/2005 αλλιώς αν η δημοσίευση 
δεν λάβει χώρα τότε υπάρχουν και κατάλληλες επιπτώσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 3419/2005 (72) . (73) 
Αφού οριστεί ο διαχειριστής της ΙΚΕ ξεκινάει ταυτόχρονα να την αντιπροσωπεύει 
πράττοντας κάθε ενέργεια στο όνομα της εταιρικής διοίκησης ,να έχει την επιμέλεια 
της περιουσίας και να έχει ως βασικό στόχο την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. 
Ακόμη,σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22 του ΚΝ 2190/1920 (74),οι 
ενέργειες του διαχειριστή που δεν λειτουργούν για σκοπό της εταιρίας,η εταιρία είναι 
υποχρεωμένη σε τρίτα πρόσωπα,κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει αν η εταιρία με την 
σειρά της αποδείξει πως ο τρίτος είχε επίγνωση για την πράξη του διαχειριστή και ότι 
υπερέβη τα όρια του σε σχέση με την εξουσία που του έχει δοθεί. Επιπροσθέτως,ο 
διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ορίζει κάποιες εξουσίες σε εταίρους ή τρίτους 
εφόσον αυτό ορίζεται και στο καταστατικό. Τέλος,για την θέση του διαχειριστή δεν 
ορίζεται αμοιβή,μόνο αν αυτή καθορίζεται στο καταστατικό ή με εταιρική απόφαση. 
(75)  
Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της θέσης του διαχειριστή της ΙΚΕ είναι, η υποχρέωση 
πίστεως που έχει αναλάβει απέναντί της. Σαν διαχειριστής έχει υποχρέωση να μην 
έχει επιθυμίες που έρχονται αντιμέτωπες καθώς και αντίπαλες με τις επιθυμίες της 
εταιρίας. Να ενημερώνει τους εταίρους άμεσα για τις επιθυμίες του αυτές,οι οποίες 
μπορεί να αποκαλυφθούν έπειτα από συναλλαγές της εταιρίας που υπάγονται στα 
καθήκοντά του,όπως να έρχονται απέναντι από τα συμφέροντα της ίδιας της εταιρίας. 
Να μην λειτουργεί εις βάρος της εταιρίας για προσωπικό του όφελος ή οφέλη 
τρίτων,όπως επίσης να μην είναι εταίρος σε άλλη ΙΚΕ με σκοπό ίδιο με την ΙΚΕ στην 
οποία είναι διαχειριστής,ούτε να είναι εταίρος σε προσωπική εταιρία ή ΕΠΕ. Από τη 
μία πλευρά υπάρχει η περίπτωση, όπου ο διαχειριστής της εταιρίας παραβεί και 
λειτουργήσει εις βάρος της εταιρίας για προσωπικό του όφελος,τότε η εταιρία αντί 
για αποζημίωση θα ζητήσει να θεωρηθεί πως ότι έγινε ήταν για σκοπό της 
εταιρίας,από την άλλη πλευρά αν ο διαχειριστής λειτουργήσει για τρίτου το  
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όφελος,τότε η εταιρία θα απαιτήσει αποζημίωση.  
Με το πέρασμα έξι μηνών παραγράφονται από τη στιγμή που ενημερώθηκαν οι 
εταίροι. Τέλος, αυτά μπορούν να έχουν ισχύ αν το δέχονται οι εταίροι. Επίσης,ο 
διαχειριστής πρέπει να είναι άκρως εχέμυθος σε ότι αφορά την εταιρία. (76)  
 
 
(72). http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3419_05.htm 
(73). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013  
(σελ.584) Άρθρο 63-Δημοσιότητα 
(74). http://www.ktpae.gr/pdf/A_4a_N_2190_1920.pdf 
(75).  Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks,2013 
(σελ.586) και από  Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα 
Εταιρική Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.145) 
(76). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ, AstBooks, 2013  
(σελ.587) και από Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα 
Εταιρική Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.146) 
 
  
4.1.4  Ευθύνες του διαχειριστή της ΙΚΕ  
 
Ο διαχειριστής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας ως διαχειριστής αποκτά 
κάποιες ευθύνες με αυτή του την θέση. Αρχικά,υποχρεούται να τηρεί «βιβλίο 
εταίρων»,στο οποίο θα καταγράφονται,τα ονόματα των εταίρων,οι διευθύνσεις 
τους,τον συνολικό αριθμό μεριδίων που κατέχει ο καθένας χωριστά όπως επίσης τι 
είδος εισφοράς αντιπροσωπεύουν τα εταιρικά μερίδια,το ακριβές χρονικό διάστημα 
που τα απέκτησαν ή αν προήλθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση αυτών,καθώς και ειδικά 
δικαιώματα που έχουν αναλάβει οι εταίροι εφόσον αυτά ορίζονται στο καταστατικό. 
Δεύτερον,πρέπει να έχει «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και 
αποφάσεων της διαχείρισης»,όπου αυτό με την σειρά του θα περιλαμβάνει τις τυχόν 
αποφάσεις που έχουν πάρει οι εταίροι ή ο μοναδικός εταίρος,κατόπιν συνελεύσεως ή 
μη,καθώς και αποφάσεις που αφορούν την διαχείριση (απαιτείται καταχώρηση στο 
Γ.Ε.Μ.Η). Τρίτον,η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 66 ορίζει ότι για απόδειξη 
ημερομηνίας είναι υπεύθυνη η εταιρία σε περίπτωση που την αμφισβητήσουν για το 
ακριβές χρονικό διάστημα που πάρθηκε μια απόφαση. (77) 
«Βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 116 του νόμου 4072/2012 
ορίζεται ότι οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις ΕΠΕ θα ισχύουν και για τις 
ΙΚΕ,καθώς και σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του Κ.Β.Σ. (78) οι 
ΙΚΕ θα ανήκουν στην τρίτη κατηγορία βιβλίων (πια διπλογραφικά ΚΦΑΣ (79) ),χωρίς 
να παίρνεται υπόψη το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους». (80) 
Ως διαχειριστής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας έχει ευθύνη να μην 
παραβαίνουν οι εταίροι τις διατάξεις του νόμου 4072/2012,του καταστατικού,τις 
αποφάσεις που παίρνουν καθώς και να μην γίνονται παραπτώματα σε βάρος της 
διαχείρισης. Για το τελευταίο ισχύει ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσης «business 
judgement rule». Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για ενέργειες που γίνονται ύστερα  
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από συλλογική απόφαση των εταίρων η οποία πάρθηκε υπό τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις και πληροφορίες και προορίζεται για το συμφέρον της εταιρίας. 
Επίσης , υπάρχει το ενδεχόμενο ο διαχειριστής να ευθύνεται μόνο για διαχειριστικά 
πταίσματα κατόπιν αποφάσεως των εταίρων,έπειτα την έγκριση των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων ή ακόμα και να απαλλαγεί εντελώς από αυτή του την 
ευθύνη. Η εν λόγω απαλλαγή έχει σχέση μόνο με τις αστικές αξιώσεις της εταιρίας. Αν 
γίνει οποιαδήποτε παράβαση του νόμου τότε ο διαχειριστής θα επηρεάζεται 
ποινικά,θα τιμωρείται διοικητικά ή θα υποχρεούται να αποζημιώσει τρίτους. Οι 
κυρώσεις αυτές παραγράφονται με το πέρας τριών ετών. Τέλος,οποιοσδήποτε εταίρος 
ή διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ασκεί αγωγή για αποζημίωση. (81) 
 
 
(77). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012(σελ.147) 
(78). Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 
(79). Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
(80). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 
(σελ.589) 
(81). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.148) 
  
 
4.2  Αρμοδιότητες των εταίρων  
 
Στο Κεφάλαιο Δ' της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4072/2012 και με το άρθρο 68 
εισάγονται αρχικά οι αρμοδιότητες των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 
Εταιρίας. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 αναφέρεται πως οι εταίροι παίρνουν 
αποφάσεις για όλες τις υποθέσεις της εταιρίας. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 
επισημαίνονται για ποια θέματα είναι υπεύθυνοι οι εταίροι. Μπορούν να 
αποφασίζουν για αλλαγές του καταστατικού,ακόμα και αν αυτές έχουν να κάνουν με 
την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου εκτός και αν τέτοιου είδους αλλαγές βάσει του 
νόμου ή του καταστατικού γίνονται μόνο από τον διαχειριστή. Επίσης,οι εταίροι 
μπορούν να αποφασίζουν για τον αν θα προσλάβουν ή θα ανακαλέσουν τον 
διαχειριστή της εταιρίας,καθώς για το αν θα εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις,διανεμηθούν τα κέρδη της εταιρίας,διοριστεί ελεγκτής και αν ο 
διαχειριστής απαλλαγεί από την ευθύνη αυτή. Επιπλέον,οι εταίροι είναι υπεύθυνοι 
για τον αποκλεισμό άλλου εταίρου από την εταιρία,για το αν θα επέλθει λύση της 
εταιρίας ή θα μετά το πέρας δώδεκα ετών θα παραταθεί η διάρκειά της. Μία ακόμη 
αρμοδιότητα των εταίρων είναι για το αν θα παρθεί απόφαση η ΙΚΕ να μετατραπεί σε 
άλλη εταιρική μορφή ή θα συγχωνευθεί με άλλη εταιρία. Ολοκληρώνοντας με την  
παράγραφο 3 του άρθρου 68,σημειώνεται ότι οι εταίροι έχουν την δυνατότητα,μόνο 
με εξαίρεση,να ορίζουν στον διαχειριστή την αρμοδιότητα να επεμβαίνουν στο 
καταστατικό και να κάνουν αλλαγές και η αρμοδιότητα αυτή δεν πρέπει να ξεπερνάει 
τα τρία έτη. Η δυνατότητα αυτή των εταίρων ορίζεται είτε στο καταστατικό είτε με 
συλλογική απόφαση των εταίρων. (82) 
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(82). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.149) 

 
 

4.3  Η Συνέλευση των εταίρων  
 
Στα άρθρα 69,70,71 της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4072/2012 για την Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρία,θα ασχοληθούμε με το πως λειτουργεί η συνέλευση των 
εταίρων,πως συγκαλείται και που λαμβάνει χώρο. Αρχικά,στην συνέλευση οι εταίροι 
παίρνουν αποφάσεις για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Η συνέλευση των 
εταίρων της ΙΚΕ (είναι όργανο της εταιρίας) γίνεται μία φορά το χρόνο και κυρίως 
ύστερα,μετά το πέρας τεσσάρων μηνών,από το τέλος της εταιρικής χρήσης,που έχει 
ως βασικό θέμα «την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική 
συνέλευση)». Σε αντίθεση με την ΙΚΕ,στην ΕΠΕ η συνέλευση γίνεται τρεις μήνες μετά 
το τέλος της εταιρικής χρήσης. (83) 
Ο διαχειριστής της εταιρίας είναι αυτός που συγκαλεί την συνέλευση,βάσει του 
καταστατικού,τουλάχιστον οχτώ μέρες πριν από την πραγματοποίηση της συνέλευσης. 
Στις οχτώ μέρες δεν είναι η μέρα που συγκαλείται η συνέλευση και η μέρα που 
πραγματοποιείται. Όλοι οι εταίροι προσκαλούνται στην συνέλευση προσωπικά με 
κάθε δυνατό μέσο ακόμη και με την αποστολή e-mail. Όσοι εκ των εταίρων έχουν το 
1/10 του συνολικού αριθμού από τα εταιρικά μερίδια έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 
από τον διαχειριστή της εταιρίας να συγκαλέσει συνέλευση,προκειμένου να 
συζητηθούν βασικά καθημερινά θέματα που τους απασχολούν. Οι εταίροι που 
ζήτησαν από το διαχειριστή να συγκαλέσει τη συνέλευση μπορούν ακόμη να 
προχωρήσουν οι ίδιοι στη σύγκληση εφόσον ο διαχειριστής μετά από δέκα μέρες δεν 
έχει συγκαλέσει την συνέλευση. Επίσης,η οποιαδήποτε πρόσκληση που θα αποσταλεί 
στους εταίρους για την συνέλευση θα πρέπει να είναι απόλυτα ακριβής ως προς τον 
τόπο,χρόνο που θα γίνει η συνέλευση καθώς και ακριβής για τα θέματα που θα 
συζητηθούν και για τυχόν προϋποθέσεις που απαιτούνται για να συμμετάσχουν οι 
εταίροι. Είναι εφικτό ακόμη  να πραγματοποιηθεί η συνέλευση εάν όλοι οι εταίροι 
είναι παρόντες οι ίδιοι οι αντιπρόσωποί τους,τότε σε αυτή την περίπτωση γίνεται 
λόγος για την «καθολική συνέλευση». Τέλος,η ΙΚΕ έρχεται να αλλάξει κάποια βασικά 
πράγματα (σε ότι αφορά την συνέλευση των εταίρων) σε σχέση με την ΕΠΕ,αν το 
ποσοστό των εταίρων είναι 10% μπορούν να ζητήσουν σύγκληση συνέλευσης,ενώ 
στην ΕΠΕ πρέπει να είναι το 5%,η προθεσμία που δίνεται στο διαχειριστή για να 
συγκληθεί η συνέλευση είναι δέκα μέρες ενώ στην ΕΠΕ είκοσι μέρες και σαν 
πρόσκληση για τους εταίρους θεωρείται και το e-mail πέρα των κλασσικών τρόπων. 
(84) 
Η συνέλευση των εταίρων της ΙΚΕ μπορεί να πραγματοποιείται οπουδήποτε,είτε στο 
εσωτερικό είτε στο εξωτερικό αρκεί να αναφέρεται στο καταστατικό ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο.  
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Αν στην πρόσκληση που δίνεται στους εταίρους δεν γράφεται ο τόπος 
συνέλευσης,τότε αυτή μπορεί να γίνεται στην εταιρία ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος 
επιθυμούν οι εταίροι. Όπως ακόμα εφικτή είναι και «η τηλεδιάσκεψη». Πρέπει να 
μπορούν να καλύπτονται όλοι οι δυνατοί τρόποι και να μην αποκλείεται κανείς,γιατί 
κάποιος από τους εταίρους μπορεί να κατοικεί στο εξωτερικό,να είναι άρρωστος 
ακόμη και να τίθεται θέμα αναπηρίας. «Η τηλεδιάσκεψη» ορίζεται και για την Α.Ε. με 
το άρθρο 28 του νόμου 2190/1920 (85) και με την αλλαγή αυτού με τον νόμο 
3604/2007 (86). Αντιθέτως,στις ΕΠΕ ο διαχειριστής είναι το πρόσωπο που συγκαλεί 
την συνέλευση με έγγραφη πρόσκληση,που καταχωρείται στο βιβλίο των εταίρων και 
γίνεται γνωστό στους εταίρους το λιγότερο οχτώ ημέρες πριν από την διεξαγωγή της 
συνέλευσης. (87) 
 
 
(83).  Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 
(σελ.593) 
(84).  Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 
(σελ.594) και από  Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα 
Εταιρική Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.150) 
(85). http://www.ktpae.gr/pdf/A_4a_N_2190_1920.pdf 
(86). http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/167 
(87). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 
(σελ.595) 
 
 
4.4  Συμμετοχή και διεξαγωγή της συνέλευσης  
 
Το άρθρο 72 του νόμου 4072/2012 κάνει αναφορά στο ποιος συμμετέχει στην 
συνέλευση και στο πως αυτή εκτελείται. Στην συνέλευση έχουν δικαίωμα να 
συμμετάσχουν όλοι οι εταίροι της ΙΚΕ οι ίδιοι ή αντιπρόσωποί τους και έχοντας την 
δυνατότητα να ψηφίσουν εκ μέρους τους. Το κάθε εταιρικό μερίδιο ισούται με μία 
ψήφο και στο καταστατικό ορίζεται ότι κάθε εταίρος έχει κάποιο όριο αριθμού 
ψήφων. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες εταίροι και διαχειριστής δεν έχουν το 
δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται με το άρθρο 67 
παράγραφος 4 (δίκη εναντίον του εταίρου ή διαχειριστή και ορισμός ειδικού 
εκπροσώπου),άρθρο 67 παράγραφος 2 (απαλλαγή του διαχειριστή από τις ευθύνες 
του),και άρθρο 93 (όταν γίνεται αποκλεισμός εταίρου από την εταιρία). Όλες οι 
αποφάσεις που παίρνονται στην συνέλευση είναι κατόπιν απόλυτης πλειοψηφίας 
όλων των εταιρικών μεριδίων. Σε κάποιες περιπτώσεις (όπως στις α',δ',ε' και στ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 68),αποφασίζουν με την πλειοψηφία των 2/3 των 
εταιρικών μεριδίων. Τέλος,στην παράγραφο 6 του άρθρου 72 γίνεται λόγος ότι δεν 
υιοθετείται πια το διπλό σύστημα πλειοψηφίας (δηλαδή ταυτόχρονη πλειοψηφία του 
αριθμού των εταίρων με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων) που γίνεται στις ΕΠΕ 
αλλά δεν καταργείται εντελώς αν σε κάποιες περιπτώσεις οι εταίροι το επιθυμούν για 
να πάρουν αποφάσεις (ορίζεται και στο καταστατικό). (88) 
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(88).  Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 
(σελ.596-597) και από  Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η 
Νέα Εταιρική Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.151-152) 
 
 
4.5  Αποφάσεις χωρίς συνέλευση  
 
Στην τελευταία αυτή παράγραφο του κεφαλαίου 3 της εργασίας γίνεται λόγος για την 
περίπτωση όπου λαμβάνονται αποφάσεις από τους εταίρους χωρίς να έχει παραστεί 
συνέλευση. Αυτό ισχύει μόνο όταν οι αποφάσεις που παίρνουν οι εταίροι είναι 
κατόπιν πλειοψηφίας  και γράφονται χωρίς να έχει προηγηθεί συνέλευση. Το έγγραφο 
αυτό με τις αποφάσεις υπογράφεται από όλους τους εταίρους και σημειώνονται και 
όσοι δεν συμφώνησαν (γνωστό ως και «πρακτικό δια περιφοράς» (89) ). Επίσης,οι 
υπογραφές των εταίρων μπορούν να σταλούν και μέσω e-mail και στη συνέχεια ότι 
προηγήθηκε γράφεται στο βιβλίο πρακτικών. Ολοκληρώνοντας,το άρθρο 73 είναι 
αντίθετο με τον νόμο 3190/1955 (90) για τις ΕΠΕ,όπου όλες οι αποφάσεις που 
παίρνονται είναι μέσω συνελεύσεως. (91) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(89). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.153) 
(90). http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/29 
(91). Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 
(σελ.598) 
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4.6   Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΙΚΕ  
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η ΙΚΕ περιέχουν τον 
ισολογισμό,τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,τον πίνακα διάθεσης 
αποτελεσμάτων,το προσάρτημα το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
και επεξηγήσεις για την καλύτερη κατανόηση των υπολοίπων καταστάσεων καθώς και 
την ετήσια έκθεση που συντάσσει ο διαχειριστής για ότι έχει σχέση με την 
δραστηριότητα της εταιρίας και για την χρήση που έληξε. Οι ετήσιες αυτές 
οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τον διαχειριστή. Ακόμη,το περιεχόμενο 
των οικονομικών καταστάσεων της ΙΚΕ είναι πάντα σε συμφωνία με τα όσα ορίζονται 
για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες βάσει της 4ης Εταιρικής Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. (άρθρο 
96 του νόμου 4072/2012) (92) 
 
Με το άρθρο 97 του ιδίου νόμου τίθεται το θέμα της απογραφής όλων των στοιχείων 
του ενεργητικού και του παθητικού από τον διαχειριστή της εταιρίας,μία φορά τον 
χρόνο,όταν λήγει η εταιρική χρήση. Η απογραφή των στοιχείων πρέπει να είναι 
αναλυτική και ακριβής και αποτελεί την βάση προκειμένου να γίνει η σύνταξη των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. (93) 
 
Το άρθρο 98 κάνει λόγο για τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων της ΙΚΕ και ότι γίνεται με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 
42,42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α και 43γ του ΚΝ 2190/1920 (94). Ενώ,αν οι ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
τότε ισχύουν τα όσα ορίζουν τα άρθρα 134 και έπειτα του ΚΝ 2190/1920. Επίσης,ο 
διαχειριστής της εταιρίας πρέπει να δημοσιεύσεις τις καταστάσεις αυτές στο Γ.Ε.Μ.Η. 
καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από 
το τέλος της εταιρικής χρήσης. (95) 
 
Στη συνέχεια,με το άρθρο 99 έχουμε τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων της ΙΚΕ και ισχύει ότι ισχύει και για τις Α.Ε. (άρθρα 36,36α,37,38 και 
παράγραφος 4 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920) (96). Ο έλεγχος γίνεται από τους 
ορκωτούς ελεγκτές εφόσον τους έχουν ορίσει οι εταίροι και ο διορισμός τους 
γράφεται στο Γ.Ε.Μ.Η.. (97) 
 
 
(92). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.174) 
(93). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.174) 
(94). http://www.ktpae.gr/pdf/A_4a_N_2190_1920.pdf 
(95). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.174-175) 
(96). http://www.ktpae.gr/pdf/A_4a_N_2190_1920.pdf 
(97).  Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.175) 
 
 



38 
Το άρθρο 100 του νόμου 4072/2012 αναφέρεται στην έγκριση των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων και στη διανομή κερδών για τα οποία είναι απαραίτητη η 
έγκριση των εταίρων της ΙΚΕ. Πριν από την διανομή των κερδών,μία φορά το χρόνο 
κρατείται το 1/20 των καθαρών κερδών προκειμένου να σχηματιστεί το τακτικό 
αποθεματικό,το οποίο μπορεί είτε να κεφαλαιοποιηθεί είτε να συμψηφιστεί με τις 
ζημιές που προέκυψαν. Τα κέρδη για να μοιραστούν πρέπει να προκύπτουν από τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να το αποφασίσουν οι εταίροι αν θα 
μοιραστούν,βέβαια και το καταστατικό μπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική 
διανομή κερδών. Οι εταίροι συμμετέχουν στα κέρδη βάσει των εταιρικών τους 
μεριδίων και η σχέση αυτών των δύο είναι ανάλογη. Επίσης,στο καταστατικό υπάρχει 
το ενδεχόμενο να ορίζεται χρονικό διάστημα μικρότερο των δέκα ετών μέσα στο 
οποίο εταίρος ή εταίροι έχουν συμμετοχή ή όχι στα κέρδη ή στο αντικείμενο που είναι 
αποτέλεσμα της εκκαθάρισης ή μπορούν να λάβουν πρόσθετα κέρδη. Τέλος,όσοι 
εταίροι πήραν κέρδη παράνομα,και αντιβαίνοντας τα παραπάνω είναι υποχρεωμένοι 
να τα επιστρέψουν και «η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους 
δανειστές»,αυτό ισχύει και σε ενδεχόμενη περίπτωση «κεκρυμμένης καταβολής 
κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών». (98) 
 
Αν η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία είναι μητρική και την διέπει το ελληνικό 
δίκαιο τότε ισχύει η περίπτωση Α' της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόμου 
2190/1920 και είναι αναγκασμένη να καταρτίζει «ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης». (άρθρο 101,νόμος 4072/2012) 
(99) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(98). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.175-176) 
(99). http://www.ktpae.gr/pdf/A_4a_N_2190_1920.pdf και από Ευάγγελος 
Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική Μορφή,Νομική 
Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.177) 
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4.7  Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της ΙΚΕ 
 
Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας 
απαιτείται η πρόσληψη ελεγκτών,η οποία πραγματοποιείται από τους εταίρους. Οι 
ελεγκτές μπορούν να θεωρηθούν όργανο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας για 
το λόγο ότι εκτελούν έργο που αφορά την εταιρία (ΙΚΕ). Η πρόσληψη των ελεγκτών 
καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η.. Οι ελεγκτές πραγματοποιούν τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της ΙΚΕ σύμφωνα πάντα με τα όσα ορίζουν τα άρθρα 36,36α,37,38 και 
43α παράγραφος 4 του νόμου 2190/1920 (περί των Α.Ε.). Οι ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις της ΙΚΕ αποτελούνται από τον ισολογισμό,τον λογαριασμό των 
αποτελεσμάτων χρήσεως,τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων καθώς και το 
προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά μίας και αποτελούν σύνολο ελέγχονται πάντα βάσει 
των άρθρων που αναφέρονται πιο πάνω στην ίδια παράγραφο,άρα απαραίτητη είναι 
η παρουσία ορκωτού ελεγκτή λογιστή για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτός. Με 
το που γίνει η πρόσληψη των ελεγκτών,εκείνοι με την σειρά τους πρέπει να την 
αποδεχτούν δίχως να την αρνηθούν μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών. Σε 
περίπτωση που οι ελεγκτές είναι ήδη προσωπικό της ΙΚΕ,είτε είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι,είτε είναι υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή τέλος 
υπάλληλοι τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας τότε αποκλείονται από την 
θέση του ελεγκτή. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της 
ΙΚΕ τότε οι ελεγκτές υποχρεούνται να συντάξουν μία έκθεση στην οποία θα ορίζονται 
τα συμπεράσματα που έχουν βγάλει κατόπιν του ελέγχου που έχει προηγηθεί. Η 
έκθεση αυτή αρχίζει με μία εισαγωγή όπου προσδιορίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί,οι 
οποίοι αποτελούν και το αντικείμενο του ελέγχου,στη συνέχεια ακολουθεί μία 
περιγραφή του ελέγχου και γίνεται λόγος για τα ελεγκτικά πρότυπα σύμφωνα με τα 
οποία γίνεται και ο έλεγχος. Έπειτα ο ελεγκτής γράφει την γνώμη του δίχως ασάφειες 
σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και για τον αν πληρούν τα όσα 
ορίζει ο νόμος,αν είναι σύμφωνα με αυτόν. Ακόμη,οι ελεγκτές κάνουν παραπομπές 
προκειμένου να κάνουν πιο κατανοητή την δουλειά τους δίνοντας παραδείγματα και 
για να τραβήξουν την προσοχή. Κλείνοντας την έκθεσή τους οι ελεγκτές διατυπώνουν 
«την γνώμη τους για το αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου 
είναι σύμφωνη με τους ετήσιους λογαριασμούς του ίδιου οικονομικού έτους». Η 
έκθεση υπογράφεται από τον ελεγκτή καθώς ορίζεται και η ημερομηνία που 
ολοκληρώθηκε. (100) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(100).   Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 
(σελ.657) και από http://www.taxheaven.gr/ 
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4.8  Η λύση και η εκκαθάριση της ΙΚΕ  
 
Στην παράγραφο αυτή του κεφαλαίου 5 της παρούσας εργασίας θα ασχοληθούμε με 
τα άρθρα 102-105 του νόμου 4072/2012,τα οποία αφορούν την λύση και την 
εκκαθάριση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας. Αρχικά,έχουμε το άρθρο 102 στο 
οποίο γίνεται λόγος για την περίπτωση όπου η ΙΚΕ βρίσκεται σε «κατάσταση 
επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της». Εφόσον η εταιρία για 
μεγάλο χρονικό διάστημα δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει στα έξοδα της,είτε αυτά 
αφορούν το παρόν είτε το μέλλον τότε ο διαχειριστής της εταιρίας χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση των εταίρων,στην οποία θα 
παρθούν αποφάσεις για το αν θα υπάρξει λύση της εταιρίας ή αν θα κηρύξει 
πτώχευση βάσει πάντα των άρθρων 3 και 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (νόμος 
3588/2007) (101). Σχετικά με την λύση της ΙΚΕ,θα πρέπει με αυξημένη πλειοψηφία των 
2/3 των συνολικών εταιρικών μεριδίων να παρθεί απόφαση από τους εταίρους (άρθρο 
72,παράγραφος 5 του νόμου 4072/2012 περί της ΙΚΕ).  
Επίσης,αν οι εταίροι παίρνουν ομόφωνες αποφάσεις,μπορούν κάλλιστα να γίνονται 
εγγράφως χωρίς την διαδικασία της συνέλευσης. Αυτή η περίπτωση ισχύει όταν όλοι 
οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους έχουν σύμφωνη γνώμη έτσι ώστε η διαδικασία της 
συνέλευσης να παρακαμφθεί και η απόφασή τους να γίνει μέσω εγγράφου που θα 
υπογραφεί από όλους τους εταίρους και θα αναφερθούν όσοι δεν έχουν την ίδια 
γνώμη με αυτή της πλειοψηφίας. Ακόμη,οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να 
σταλούν και μέσω e-mail με κατάλληλο πάντα έγγραφο,κάτι το οποίο πρέπει να 
ορίζεται στο καταστατικό και στην συνέχεια ότι διαδικασία έχει προηγηθεί να 
καταχωρηθεί στο βιβλίο των πρακτικών (άρθρο 66). 
Κάτι που αξίζει να σημειωθεί είναι τα άρθρα 3 και 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Το 
άρθρο 3 με την παράγραφο 2 αναφέρει ότι «η επαπειλούμενη αδυναμία 
εκπλήρωσης των οφειλών» της εκάστοτε εταιρίας είναι σημαντικός λόγος για να 
κηρυχθεί πτώχευση όταν την έχει ζητήσει ο οφειλέτης. Τέλος,το άρθρο 99 με την 
παράγραφο 1 αναφέρεται στην «διαδικασία εξυγίανσης»,στην οποία μπορεί να 
περιληφθεί οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα,που 
έχει τα συμφέροντά του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε συνεχόμενη αδυναμία να 
αντεπεξέλθει στις οφειλές του. (102) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(101). http://www.e-
forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=78D4B1DF94FD674.1D031AEA53&version
=2007/07/10 
(102). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.177) άρθρο 102 και από Επιστημονική Ομάδα 
ASTbooks,Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 (σελ.661-662)  
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Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να καθίστατο λύση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 
Εταιρίας είναι ποικίλοι. Αρχικά,μπορεί η εταιρία να λυθεί κατόπιν αποφάσεως των 
εταίρων της,όταν ακόμη περάσουν τα δώδεκα έτη λειτουργίας της ΙΚΕ,αλλά με 
ανάλογη παράταση που δίνεται στην διάρκεια της ΙΚΕ δεν υπάρχει λύση της. Άλλοι 
λόγοι λύσης είναι όταν κηρυχθεί πτώχευση της εταιρίας και άλλοι λόγοι που ορίζονται 
στο καταστατικό ή στον νόμο 4072/2012. Όλοι οι προαναφερθέντες λόγοι εκτός της 
παρατάσεως του χρόνου,καταχωρίζονται στο Γ.Ε.Μ.Η εφόσον δείξει ενδιαφέρον ο 
εκκαθαριστής (άρθρο 103 του νόμου 4072/2012). (103)    
 
Με το άρθρο 104 του ιδίου νόμου γίνεται περιγραφή της διαδικασίας εκκαθάρισης της 
ΙΚΕ η οποία γίνεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η λύση της εταιρίας και όχι η 
πτώχευσή της. Η ΙΚΕ συνεχίζει να υπάρχει παράλληλα με την διαδικασία εκκαθάρισής 
της,για ποικίλους λόγους και πρέπει να επισημαίνονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση» 
δίπλα στην επωνυμία της εταιρίας προκειμένου να ενημερώνονται όλοι όσοι έχουν 
συναλλαγές με την εν λόγω εταιρία. Τα όργανα της εταιρίας και η εξουσία που έχουν 
ελαττώνεται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και η εξουσία τους αφορά μόνο 
θέματα της περιουσίας της εταιρίας. Η εκκαθάριση της εταιρίας μπορεί να γίνει και 
από τον διαχειριστή αν δεν ορίζει κάτι διαφορετικό το καταστατικό ή αν έχουν πάρει 
διαφορετική απόφαση οι εταίροι.  
Τέλος,οι διατάξεις αυτές του νόμου ισχύουν όχι μόνο για τον διαχειριστή αλλά και για 
τον εκκαθαριστή που πράττει την εκκαθάριση της εταιρίας. (104) 
 
Στο άρθρο 105 του νόμου 4072/2012 αναφέρονται οι εργασίες που γίνονται κατά την 
διάρκεια της εκκαθάρισης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας. Αρχικά,ο 
εκκαθαριστής με το που ξεκινάει την εκκαθάριση της ΙΚΕ είναι υποχρεωμένος να 
προβεί σε απογραφή όλης της εταιρικής περιουσίας και των υποχρεώσεών της. Στη 
συνέχεια,πρέπει να καταρτίσει τις εγκεκριμένες από τους εταίρους,οικονομικές 
καταστάσεις τέλους χρήσεως καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις στο τέλος κάθε 
έτους. Ύστερα,οφείλει να τελειώσει χωρίς περαιτέρω αναβολές όλες τις υποθέσεις της 
εταιρίας που είναι σε εκκρεμότητα,να ξεπληρώσει τα χρέη της εταιρίας,να εισπράξει 
οφειλές προς την εταιρία και τέλος να ρευστοποιήσει την περιουσία της εταιρίας. 
Όσοι εταίροι έχουν εξωκεφαλαιακές εισφορές συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης,όπως το ίδιο ισχύει και για τους εταίρους 
με εγγυητικές εισφορές που είναι υπόχρεοι απέναντι σε τρίτα πρόσωπα και μετά την 
λύση της εταιρίας για τρία χρόνια. Αν στην περίπτωση που η εκκαθάριση έχει 
ξεπεράσει τα τρία χρόνια εφαρμόζεται ότι και στο άρθρο 49,παράγραφος 6 του νόμου 
2190/1920 για τις Α.Ε. (105),όπου γράφεται ότι ο εκκαθαριστής οφείλει να συγκαλέσει 
συνέλευση και να υποβληθεί σχέδιο με το οποίο θα ορίζεται η επιτάχυνση και η 
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Επιπλέον,με την λήξη της εκκαθάρισης,ο εκκαθαριστής 
καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την ολοκλήρωση της 
εκκαθάρισης και τις οποίες πρέπει να εγκρίνουν οι εταίροι. Βάσει των οικονομικών 
αυτών καταστάσεων ο διαχειριστής μοιράζει την περιουσία στους εταίρους αναλόγως 
τον αριθμό εταιρικών μεριδίων του καθενός και με το καταστατικό μπορεί να ορίζεται 
ότι οι εταίροι με κεφαλαιακές εισφορές είναι αυτοί που προτιμώνται. 
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 Κλείνοντας την παράγραφο αυτή,ο εκκαθαριστής πρέπει να καταχωρίσει την 
εκκαθάριση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η. όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και ότι μπορεί να 
υπάρξει ενδεχόμενη «αναβίωση της ΙΚΕ»,είτε κατά την εκκαθάριση είτε μετά το πέρας 
της πτώχευσης είτε ακόμη με εξόφληση όλων των πιστωτών μετά την κήρυξη της 
πτώχευσης (άρθρο 170,παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα,νόμος 3588/2007) 
(106). (107) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(103).  Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.177-178)  
(104).  Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.178-179)  
(105). http://www.ktpae.gr/pdf/A_4a_N_2190_1920.pdf 
(106). http://www.e-
forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=78D4B1DF94FD674.1D031AEA53&version
=2007/07/10 
(107). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.179-180)  
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4.9  Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων  
 
Στο άρθρο 94 του νόμου 4072/2012 για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 
αναφέρονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν οι εταίροι. Στην πρώτη 
παράγραφο γίνεται αναφορά στα εταιρικά μερίδια και ότι αν δεν ορίζεται κάτι 
διαφορετικό στο καταστατικό της εταιρίας ή στον νόμο τότε προσφέρουν τα ίδια 
δικαιώματα και υποχρεώσεις σε όλους τους εταίρους,ανεξαρτήτως το είδος εισφοράς 
την οποία αντιπροσωπεύουν. Επίσης,προκειμένου να δοθούν στους εταίρους νέα 
δικαιώματα ή να αναλάβουν νέες υποχρεώσεις επιβάλλεται και ανάλογη αλλαγή του 
καταστατικού,κατόπιν ολικής συμφωνίας των εταίρων ή ακόμη ο εταίρος τον οποίο 
αφορά η υποχρέωση να δώσει την συγκατάθεσή του. Σύμφωνα με την δεύτερη 
παράγραφο,όλοι οι εταίροι πρέπει να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που 
αφορούν την εταιρία και να ελέγχουν το περιεχόμενο των βιβλίων και εγγράφων 
αυτής, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οι εταίροι με δικά τους πάντα έξοδα 
μπορούν να αποκτούν αποσπάσματα από το «βιβλίο των εταίρων» και από το «βιβλίο 
των πρακτικών». Επιπλέον,στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται ότι τα όσα ορίζει το 
άρθρο 94,μπορούν να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα,μικρότερα των τριών 
μηνών. Η εταιρία έχει την δυνατότητα να μην επιτρέψει στους εταίρους της να 
γνωρίζουν για θέματα της εταιρίας,αν από αυτό εξαρτάται η ασφάλεια της,ότι δηλαδή 
υπάρχει το ενδεχόμενο να απειλείται τον συμφέρον της. Οι εταίροι έχουν το δικαίωμα 
να μαθαίνουν πληροφορίες σε ότι αφορά τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν 
στην συνέλευση των εταίρων. Τέλος,όσοι εταίροι έχουν το 1/10 του συνολικού 
αριθμού των εταιρικών μεριδίων,έχουν υπό την κατοχή τους την δυνατότητα να 
ζητήσουν να οριστεί από το δικαστήριο πάντα,ανεξάρτητος ορκωτός ελεγκτής-
λογιστής,προκειμένου να καταφύγει σε έλεγχο για υποψίες που υπάρχουν σχετικά με 
τυχόν παραβάσεις που μπορεί να γίνονται σε ότι αφορά το καταστατικό ή το νόμο. 
(108) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(108). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.172-173) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

 
 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας μας,θα γίνει λόγος για την Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρία και την σχέση της με τις άλλες εταιρικές μορφές και κυριότερα 
την ΕΠΕ με την οποία έχει αρκετές ομοιότητες καθώς και διαφορές,μιας και αποβλέπει 
σε μια μελλοντική αντικατάστασή της. 
 
5.1  Η ΙΚΕ,η μετατροπή σε άλλη εταιρική μορφή και το αντίστροφο  
 
Με τα άρθρα 106 και 107 του νόμου περί Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών 
αναφέρεται ότι είναι δυνατή η μετατροπή της ΙΚΕ σε άλλη εταιρική μορφή και το 
αντίστροφο,δηλαδή να μετατραπεί οποιαδήποτε εταιρική μορφή στην νεότερη μορφή 
κεφαλαιουχικής εταιρίας.  
Το άρθρο 106 μιλάει για την μετατροπή της ΙΚΕ σε άλλη εταιρική μορφή,κατόπιν 
αποφάσεως των εταίρων,με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού 
των εταιρικών μεριδίων. Μετά την μετατροπή οι εταίροι μπορεί να έχουν την ευθύνη 
για χρέη και απαραίτητη είναι και η συγκατάθεσή τους. Η διαδικασία της μετατροπής 
είναι ίδια με την διαδικασία σύστασης της ΙΚΕ. Με τα όσα ορίζει η παράγραφος 4 του 
άρθρου 11 του νόμου 4155/2013 (109),η οποία έκανε κάποιες αλλαγές στο άρθρο 106 
του νόμου 4072/2012,ορίζει ότι αν η ΙΚΕ μετατραπεί σε άλλη κεφαλαιουχική 
εταιρία,θα πρέπει να εκτιμηθεί το ενεργητικό και παθητικό της,σύμφωνα με το άρθρο 
9 του Κ.Ν. 2190/1920 (110). Επισημαίνεται ακόμη ότι «αν το εταιρικό κεφάλαιο της 
εταιρίας που προκύπτει υπολείπεται του ελαχίστου ορίου κεφαλαίου που 
προβλέπεται από το νόμο για την εταιρία αυτή,η διαφορά καλύπτεται με νέες 
εισφορές» (111). Η μετατροπή αυτή καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η. βάσει του νόμου 
3419/2005 (112). Τέλος,με τις παραγράφους 3 και 4 του εν λόγω άρθρου γίνονται 
σχετικές ρυθμίσεις για τις περιπτώσεις των εταίρων με μερίδια που αντιστοιχούν σε 
εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές. Στην πρώτη περίπτωση με τις 
εξωκεφαλαιακές εισφορές,θα γίνει σύμβαση μεταξύ εταίρου και εταιρίας πριν από 
την μετατροπή και θα γίνεται λόγος για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των 
εταίρων και μετά την μετατροπή. Όσο για τις εγγυητικές εισφορές,οι εταίροι θα 
συνεχίσουν να έχουν την ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας για τρία χρόνια,μετά την 
μετατροπή. (113) 
 
 
(109). http://www.e-
forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=E642D800DCB7D8C0.1D031AEA53&Searc
hTerms=zp0gNDE1NS8yMDEz&version=2013/05/29 
(110). http://www.ktpae.gr/pdf/A_4a_N_2190_1920.pdf 
(111). http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-120-2013-



%CF%83%CE%B5%CE%BB-6.html 
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(112). http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3419_05.htm 
(113). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.180-182)  
 
 
Αντίθετα στο άρθρο 107 έχουμε την μετατροπή ήδη υπάρχουσας εταιρίας σε Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρία. Την μετατροπή αποφασίζουν οι εταίροι ή μέτοχοι της 
εταιρίας. Αν οι εταίροι πρόκειται να αποκτήσουν μερίδια που αντιπροσωπεύουν 
εκωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές πρέπει να είναι σύμφωνοι με αυτό. Για την 
προκείμενη μετατροπή ισχύουν ότι και για την σύσταση της ΙΚΕ,η καταχώριση της 
μετατροπής στο Γ.Ε.Μ.Η. γίνεται από την υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα πάντα με τον 
νόμο 3419/2005 (114). Η τελευταία αυτή πρόταση είναι βάσει του νέου νόμου 
4155/2013 και έχει ισχύ από τις 29/05/2013 (115). Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση 
όπου οι δανειστές της εταιρίας εναντιωθούν με έγγραφη μορφή στην μετατροπή 
αυτή. Έτσι,αν μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την στιγμή που καταχωρηθεί η 
μετατροπή στο Γ.Ε.Μ.Η. υπάρξει η παραμικρή εναντίωση τότε δεν  ολοκληρώνεται η 
μετατροπή. Αν οι δανειστές έχουν αντιρρήσεις τότε το θέμα το αναλαμβάνει το 
δικαστήριο και με την σειρά του αποφασίζει αν οι αντιρρήσεις αυτές των δανειστών 
είναι λογικές. Με την ολοκλήρωση της μετατροπής η εταιρία συνεχίζει με την νέα της 
μορφή,την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και όποιες δίκες είναι σε εκκρεμότητα 
συνεχίζονται υπό την νέα εταιρική μορφή. Τέλος,οι εταίροι της Ο.Ε. ή της ΕΠΕ 
συνεχίζουν να ευθύνονται για τις υποχρεώσεις τους για πέντε έτη από την στιγμή που 
ολοκληρώνεται η μετατρεπόμενη εταιρία σε ΙΚΕ,εκτός και αν οι δανειστές της εταιρίας 
συμφωνήσουν με την μετατροπή με έγγραφη μορφή. (116) 
 
 
(114). http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3419_05.htm 
(115). http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-120-2013-
%CF%83%CE%B5%CE%BB-6.html 
(116). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.182-183)  
 
5.2  Συγχώνευση της ΙΚΕ  
 
Στο Κεφάλαιο Ι' της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4072/2012 γίνεται ακόμη πέρα 
από την μετατροπή της ΙΚΕ σε άλλη εταιρική μορφή και το αντίστροφο λόγος και για 
συγχώνευση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών. Με τα άρθρα 108 έως και 115 του 
νόμου 4072/2012 διατυπώνεται η διαδικασία της συγχώνευσης. «Η συγχώνευση αυτή 
γίνεται με απορρόφηση της μίας ΙΚΕ από την άλλη ή με σύσταση νέας εταιρίας». 
(117) Στο άρθρο 109 αναφέρεται το σχέδιο συγχώνευσης μεταξύ των ΙΚΕ το οποίο 
συντάσσεται από τους διαχειριστές των εταιριών από κοινού. Το σχέδιο αυτό περιέχει 
την επωνυμία,την έδρα και τον αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. των συγχωνευομένων εταιριών. 
Επίσης,περιέχει την σχέση ανταλλαγής των εταιρικών μεριδίων τα οποία έχουν σχέση 



με το συνολικό αριθμό των εισφορών των εταίρων των συγχωνευόμενων εταιριών 
ανεξαιρέτως το είδος των εισφορών αυτών.  
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Τέλος,στο Γ.ΕΜ.Η. καταχωρίζεται το σχέδιο συγχώνευσης μεταξύ των ΙΚΕ. (118) 
Μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την στιγμή που θα καταχωρηθεί στο 
Γ.Ε.Μ.Η. το σχέδιο συγχώνευσης,οι δανειστές της ΙΚΕ και οι απαιτήσεις που 
δημιουργήθηκαν πριν από την καταχώρηση αυτή έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράσουν 
εγγράφως αντιρρήσεις και να ζητήσουν εγγυήσεις που θα είναι αρκετές επειδή η 
οικονομική κατάσταση των εταιριών που συγχωνεύτηκαν καθιστά απαραίτητη την 
προστασία αυτή. (119) 
Με το άρθρο 111 γίνεται λόγος για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των 
συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και ότι συντάσσεται μία έκθεση προς τους 
εταίρους των εταιριών αυτών βάσει των άρθρων 9 και 9α του νόμου 2190/1920 (120). 
(121) 
Βασική προϋπόθεση για να αποφασισθεί η συγχώνευση των εταιριών είναι η έγκριση 
από την συνέλευση των εταίρων. Ένα μήνα πριν από την συνέλευση οι εταίροι πρέπει 
να ενημερωθούν για το σχέδιο συγχώνευσης και για την έκθεση που συντάσσεται για 
την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των εταιριών. Η απόφαση των εταίρων ότι 
εγκρίνουν την συγχώνευση καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η. μαζί με μία υπεύθυνη δήλωση 
των διαχειριστών των εταιριών που συγχωνεύονται για το λόγο ότι τηρήθηκε η 
διαδικασία για την προστασία των πιστωτών. (122) 
Στο άρθρο 113 περιγράφονται λεπτομερώς τα αποτελέσματα της συγχώνευσης μετά 
την καταχώρισή της στο Γ.Ε.Μ.Η.. Για την συγχώνευση δεν είναι απαραίτητο κάποιο 
συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται,αλλά θα πρέπει να 
αναγραφεί στο βιβλίο μεταγραφών ή στο κτηματολόγιο. Ακόμη,οι υποχρεώσεις των 
εταίρων με εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές συνεχίζουν να υπάρχουν και μετά 
την συγχώνευση. (123) 
Σύμφωνα με το άρθρο 114 ορίζεται κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις κρίνεται η 
συγχώνευση άκυρη. Όταν είναι αντίθετη στο νόμο και στο καταστατικό,όταν ο 
εταιρικός σκοπός  είναι παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη καθώς και όταν η 
συγχώνευση έχει ως αποτέλεσμα την συνεχή παράβαση των διατάξεων αναγκαστικού 
δικαίου και τέλος όταν παίρνεται μία απόφαση άνευ συνελεύσεως. (124) 
Τέλος,στο άρθρο 115 αναφέρεται ότι η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών μεριδίων των 
εταίρων των εταιριών που συγχωνεύονται με τα εταιρικά μερίδια της συγχωνεύουσας 
εταιρίας,δεν είναι λόγος για ακύρωση της συγχώνευσης. Στην περίπτωση που κάποιος 
από τους εταίρους πιστεύει πως θίγεται μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από την 
συγχωνεύουσα εταιρία,με αγωγή που θα ασκήσει μέσα σε τρεις μήνες από την στιγμή 
που θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.Μ.Η. η συγχώνευση. Η συγχωνεύουσα εταιρία είναι αυτή 
που φέρει την ευθύνη να αποδείξει την δίκαιη και λογική ανταλλαγή των εταιρικών 
μεριδίων. (125) 
 
 
(117-118).  Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 
Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.183-185)  
(119). http://www.ktpae.gr/pdf/A_4a_N_2190_1920.pdf 
(120-125). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 



Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 (σελ.185-189)  
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5.3  Η ΙΚΕ σε σύγκριση με τις άλλες κεφαλαιουχικές εταιρίες 
 
Αξίζει να γίνει μία σύγκριση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με τις άλλες 
μορφές κεφαλαιουχικών εταιριών,οι οποίες είναι η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΕΠΕ) και η Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ).  
Αρχικά,θα ασχοληθούμε με την ΙΚΕ και την σύγκρισή της με την ΕΠΕ. Η ΙΚΕ με τον νόμο 
4072/2012,4155/2013 και τις αλλαγές που αυτός έφερε,δημιουργήθηκε,όπως 
αναφέραμε και την αρχή της εργασίας μας,για να αποτελέσει μία εναλλακτική λύση 
ως προς την ΕΠΕ. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος «μικρομεσαία επιχείρηση» για να 
περιγράψει την ΙΚΕ και στο μυαλό μας έρχεται αμέσως η ΕΠΕ. Με άλλα λόγια,οι δύο 
αυτές εταιρικές μορφές παρουσιάζουν αρκετά κοινά σημεία στην δομή και στον τρόπο 
λειτουργίας τους αλλά παράλληλα παρουσιάζουν και διαφορές. 
Ο νόμος 3190/1955 περί των ΕΠΕ συνεχίζει να είναι ο ίδιος,χωρίς να έχει υποστεί την 
παραμικρή αλλαγή,με αποτέλεσμα ο νόμος να μην συμβαδίζει με την σημερινή εποχή 
και τις απαιτήσεις που την ακολουθούν. Για τον λόγο αυτό,η νέα εταιρική μορφή της 
ΙΚΕ ήρθε για να βελτιώσει την ήδη υπάρχουσα ΕΠΕ ή και ακόμη να την «εξαφανίσει» 
από το προσκήνιο με την πάροδο των χρόνων. Ακόμη,η ΙΚΕ με την βασική καινοτομία 
των εισφορών πέρα των κεφαλαιακών,των εξωκεφαλαιακών και των εγγυητικών 
δηλαδή έχει την δυνατότητα να προσφέρει πολλά περισσότερα από την ΕΠΕ και κατά 
συνέπεια να την ξεπεράσει όπως είπαμε και προηγουμένως. 
Όταν γίνεται λόγος για την ΙΚΕ,πρόκειται για μία κεφαλαιουχική εταιρία πολύ 
περισσότερο από ότι ισχύει για την ΕΠΕ,μίας και όλες οι αποφάσεις στην ΙΚΕ 
παίρνονται βάσει της πλειοψηφίας του κεφαλαίου,γεγονός που δεν ισχύει στην ΕΠΕ 
(οι αποφάσεις στην ΕΠΕ λαμβάνονται με διπλή πλειοψηφία του κεφαλαίου και των 
εταίρων),αλλά παραδόξως ισχύει στην ΑΕ. Έτσι με την βοήθεια της προηγούμενης 
πρότασης μπορούμε να συνεχίσουμε με την σύγκριση μεταξύ της ΙΚΕ και της ΑΕ. Με 
μία πρώτη ματιά και στις δύο κεφαλαιουχικές εταιρίες μπορούμε να παρατηρήσουμε 
ότι η ΙΚΕ παρουσιάζει στο καταστατικό της αρκετά κοινά σημεία με το καταστατικό της 
ΑΕ,ορίζονται στο καταστατικό για παράδειγμα η διοίκηση και η εκπροσώπηση από μη 
εταίρους,η ισότητα και η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων,η δυνατότητα να 
διορίζονται ελεγκτές καθώς και πολλά ακόμα κοινά σημεία. Βέβαια,μαζί με τις 
ομοιότητες πάνε και οι διαφορές,η ΙΚΕ αποτελεί μία πιο ευέλικτη μορφή 
κεφαλαιουχικής εταιρίας ενώ αντίθετα η ΑΕ παρουσιάζει «τρομερή» γραφειοκρατία 
και έτσι γίνεται ακόμη πιο δύσκολη η σύστασή της. Πιο αναλυτικά,για την ίδρυση της 
ΙΚΕ χρειάζεται ιδιωτικό έγγραφο,εκτός μερικών περιπτώσεων ενώ για την ίδρυση της 
ΑΕ χρειάζεται έγγραφο καταρτιζόμενο από συμβολαιογράφο καθώς είναι και πιο 
ακριβό. Επίσης,για την ίδρυση της ΙΚΕ το ύψος κεφαλαίου μπορεί να είναι και 
μηδενικό (νόμος 4155/2013) ενώ για την ΑΕ είναι 24.000 €. 
Ολοκληρώνοντας,η ΙΚΕ πέρα από τις ομοιότητες και διαφορές που παρουσιάζει με τις 
ΕΠΕ και ΑΕ στην δομή και την λειτουργία της μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο 
κεφαλαιουχική από την ΕΠΕ και να αποτελέσει μία «μικρή ΑΕ». (126) 
 
(126). Ευάγγελος Περάκης,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) Η Νέα Εταιρική 



Μορφή,Νομική Βιβλιοθήκη,2012 και από Επιστημονική Ομάδα ASTbooks,Πρακτικό 
Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ,AstBooks,2013 και από την αιτιολογική έκθεση του ν.4072/2012 
(σελ.13-15)  
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5.4  Η ΙΚΕ σε σύγκριση με τις προσωπικές εταιρίες 
 
Πέρα από την σύγκριση της ΙΚΕ με τις κεφαλαιουχικές εταιρίες ΕΠΕ και Α.Ε.,καλό θα 
ήταν να γίνει μία σύγκριση της ΙΚΕ και με τις προσωπικές εταιρίες,όπως είναι για 
παράδειγμα η Ο.Ε. και Ε.Ε.. Η ΙΚΕ ανήκει στην κατηγορία των κεφαλαιουχικών 
εταιριών όπου βασικό χαρακτηριστικό τους είναι το κεφάλαιο,σε αντίθεση με τις 
προσωπικές εταιρίες στις οποίες βασικός παράγοντας είναι η προσωπική ευθύνη των 
εταίρων για όλες τις πράξεις και συναλλαγές της εταιρίας. Στις κεφαλαιουχικές 
εταιρίες,αντίθετα με τις προσωπικές,η προσωπική ευθύνη του κάθε εταίρου δεν 
συναντάται καθόλου,ίσα ίσα ρόλο παίζει η ευθύνη των εταίρων ανάλογα μόνο με το 
ποσοστό που συμμετέχει ο καθένας στο κεφάλαιο της εταιρίας. Η ΙΚΕ μπορεί κάλλιστα 
να θεωρηθεί η μέση ανάμεσα στις προσωπικές και στις κεφαλαιουχικές εταιρίες για το 
λόγο ότι παρουσιάζει λίγο πολύ στοιχεία και από τα δύο είδη εταιριών. Ακόμη,αξίζει 
να σημειωθεί ότι στην Ομόρρυθμη Εταιρία οι εταίροι της έχουν την ευθύνη για τα 
χρέη της εταιρίας,ακόμη και σε περίπτωση λύση της εταιρίας,ενώ στην ΙΚΕ οι εταίροι 
δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας,ωστόσο σε περίπτωση 
λύση της εταιρίας οι εταίροι με εγγυητικές εισφορές συνεχίζουν να έχουν ευθύνη για 
τρία χρόνια τουλάχιστον μετά την λύση. Μία ακόμη ομοιότητα της Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με τις προσωπικές εταιρίες είναι ότι οι εταίροι με εταιρικά 
μερίδια που αντιπροσωπεύουν εξωκεφαλαιακές εισφορές,έχουν να κάνουν με την 
παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν,κάτι το οποίο ισχύει και για τις προσωπικές 
εταιρίες. Επομένως,όπως είπαμε και πριν η ΙΚΕ παρουσιάζει χαρακτηριστικά και από 
τις προσωπικές εταιρίες καθώς και από τις κεφαλαιουχικές,μίας και ο λόγος 
δημιουργίας της ήταν για να βοηθήσει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
υπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα με έναν πολύ πιο εύκολο και κατανοητό 
τρόπο δίχως δυσκολίες και δυσνόητες απαιτήσεις για την σύσταση και λειτουργίας 
της. Τέλος, στην ΙΚΕ οι εταίροι της μπορούν να δημιουργήσουν μία εταιρία 
συνιστώμενη από κεφαλαιακές,εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές ή ακόμη και 
ένα συνδυασμό των τριών,δηλαδή είτε με καταβολή κεφαλαίου (ακόμη και μηδενικό 
βάσει του τελευταίου νόμου 4155/2013),είτε με παροχή υπηρεσιών όπως στις 
προσωπικές εταιρίες είτε με ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρίας και 
φερεγγυότητας απέναντι στους πιστωτές/δανειστές της. Με άλλα λόγια,η ΙΚΕ θα 
μοιάζει και με την κεφαλαιουχική ΕΠΕ και με τις προσωπικές εταιρίες βάσει των 
εγγυητικών εισφορών.  
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
 

Ύστερα από μία εκτενή ανάλυση στην δομή και στην λειτουργία της Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρίας η οποία εισήχθη με τον νόμο 4072/2012 και τον τελευταίο 
νόμο 4155/2013 ο οποίος έκανε κάποιες τροποποιήσεις στον προηγούμενο 
νόμο,παρατηρούμε ότι παράλληλα με την εποχή και την εξέλιξη της τεχνολογία 
υπάρχουν βελτιώσεις και στον οικονομικό-επαγγελματικό τομέα. Η Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρία δημιουργήθηκε προκειμένου να «στεγάσει» τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων. Η 
ΑΕ και η ΕΠΕ δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο μίας και ο νόμος για τις 
ΕΠΕ είναι αναλλοίωτος,χωρίς την παραμικρή βελτίωση και ο νόμος για τις ΑΕ δεν 
περιέχει διατάξεις που να αφορούν τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Με άλλα 
λόγια η ΙΚΕ ακολουθεί τα όσα συμβαίνουν στην σημερινή εποχή με τις οικονομικές 
δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των Ελλήνων και επιδιώκει την άνθιση 
και διευκόλυνση όλων των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς είναι πιο ευέλικτη και 
παρουσιάζει ως ελάχιστο ύψος κεφαλαίου και το μηδέν,δηλαδή και μηδενικό 
κεφάλαιο. Το μηδενικό κεφάλαιο είναι μία από τις βασικές καινοτομίες την 
νεοεισαχθείσας εταιρικής μορφής μαζί με τα εταιρικά μερίδια και τις εισφορές που 
εκπροσωπούν,είτε είναι κεφαλαιακές,είτε εξωκεφαλαιακές (παροχή υπηρεσιών) είτε 
είναι εγγυητικές (παρέχουν αξιοπιστία και φερεγγυότητα στους δανειστές της 
εταιρίας). Όπως συμπεραίνεται,το να ιδρύσει κανείς μία ΙΚΕ έχει πολλά 
πλεονεκτήματα και θα κερδίσει αρκετά από αυτή την ίδρυση,γιατί δεν θα ξοδέψει 
αρκετά,τα γραφειοκρατικά είναι απλούστερα και συμβαδίζει με τις ανάγκες τις εποχής 
και από το 2012 μέχρι και σήμερα έχουν ιδρυθεί 4645 ΙΚΕ και έχουν διαγραφεί 114 
(127). Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία θα αντέξει και θα 
την επιλέξει ο κόσμος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(127). http://www.businessportal.gr/ 
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