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Δςσαπιζηίερ  

 

  Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ Κα 

Μπίκπα Δκκαλνπέια γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε, αλαζέηνληαο κνπ απηήλ 

ηελ εξγαζία, λα θαηαλνήζσ εηο βάζνο ηνλ ζεζκφ ησλ Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ 

Δηαηξηψλ. 

   Δπίζεο νθείισ έλα ζεξκφ επραξηζηψ ζηνλ εξγνδφηε κνπ, Λνγηζηή Κν Νίθν 

Λεηβαδησηάθε γηα ηελ βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αιιά θαη ζηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

    Σέινο ζέισ λα επραξηζηήζσ βαζηά ηνπο γνλείο, ηα αδέξθηα θαη ηνλ ζχδπγφ κνπ 

γηα ηελ άκεηξε ζπκπαξάζηαζε, βνήζεηα θαη θαηαλφεζε πνπ έδεημαλ θαζ' φιε ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζηεξίδνληαο θάζε κνπ επηινγή. 
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Διζαγωγή 

 

ηε ρψξα καο ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαπηχζζεηαη θπξίσο κέζα απφ ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(ΔΠΔ), αθνχ νη αλψλπκεο πξννξίδνληαη γηα ηηο πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη νη 

πξνζσπηθέο γηα ηηο πνιχ κηθξέο. 

Πιένλ φκσο ν ζεζκφο ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη 

ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν εηζήρζε. Απηφ γηαηί θαηαξρήλ, παξφιν πνπ παξνπζηάδεη 

δηάξθεηαο δσήο θνληά ζηα πελήληα ρξφληα, δελ έρεη εθζπγρξνληζηεί ζην επίπεδν πνπ λα 

κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο ζχγρξνλεο ζπλαιιαθηηθέο εμειίμεηο. Δπίζεο ε λνκνζεζία 

πνπ αθνινπζεί δελ δηαθξίλεηαη γηα ηελ επειημία θαη ηελ απιφηεηα ηεο, θαζψο επίζεο θαη 

ε παξνπζία ζπκβνιαηνγξάθνπ ηφζν θαηά ηελ έλαξμε ηεο εηαηξείαο φζν θαη θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο, θαζηζηνχλ θάησ απφ πςειφ θφζηνο ηε  δξαζηεξηφηεηα ηεο. Αθφκα, ε 

αλάγθε γηα δηπιή πιεηνςεθία ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ δεκηνπξγεί ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο. 

Σα παξαπάλσ ινηπφλ πξνβιήκαηα θαηά θχξην ιφγν νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ 

εηαηξηθνχ ζεζκνχ, ηεο Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο (ΙΚΔ). Μίαο εηαηξείαο πνπ 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ επειημία θαη ηελ απιφηεηαο ηεο, ηφζν θαηά ηελ έλαξμε φζν θαη θαηά 

ηε ιεηηνπξγία ηεο. πλεπψο αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπίζεο ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα 

έλα κηθηφ  εηαηξηθφ ηχπν. Γειαδή, πξφθεηηαη γηα κία εηαηξία ηφζν θεθαιαηνπρηθή φζν θαη 

πξνζσπηθή. Κεθαιαηνπρηθή φρη γηαηί ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ 

ζηεξίδεηαη ζηελ θεθαιαηνπρηθή ζπκβνιή ησλ εηαίξσλ, αιιά γηαηί νη εηαίξνη δελ θέξνπλ 

θακία επζχλε γηα ηηο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο. Πξνζσπηθή γηαηί ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

εηαηξηθνχ ζθνπνχ ζηεξίδεηαη θαη ζηελ πξνζσπηθή εξγαζία ησλ εηαίξσλ, ηφζν κε ηελ 

παξνρή πξνζσπηθήο εξγαζίαο φζν θαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αιιά  θαη κε ηελ 

αλάιεςε εγγπεηηθήο επζχλεο γηα ηα εηαηξηθά ρξέε. 

 

 



 

 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ιδησηηθήο 

Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, βιέπνπκε πνηα είλαη ηα είδε ησλ εηζθνξψλ θαη κε πνην ηξφπν 

κεηέρνπλ ζηελ εηαηξία νη εηαίξνη. 

ην επφκελν θεθάιαην, βιέπνπκε κε πνην ηξφπν γίλεηαη ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο, πνηεο 

νη επζχλεο ηνλ εηαίξσλ θαη πσο γίλεηαη ε δηαλνκή ησλ θεξδψλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο θαζψο 

επίζεο θαη πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο ηεο. 

ηε ζπλέρεηα , βιέπνπκε κε πνην ηξφπν γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ΙΚΔ ζε άιιε εηαηξηθή 

κνξθή θαη ην αληίζηξνθν, θαζψο επίζεο κε πνην ηξφπν γίλεηαη ε ζπγρψλεπζε δχν 

εηαηξηψλ. 

ην έθην θεθάιαην, γίλεηαη κία ζχγθξηζε ησλ Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ κε 

ηνπο ππφινηπνπο εηαηξηθνχο ηχπνπο, βιέπνληαο επίζεο πνηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη πνηα 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο λέαο εηαηξηθήο κνξθήο. 

Σέινο ζην έβδνκν θεθάιαην, βιέπνπκε ηελ έσο ηψξα παξνπζία ηεο Ιδησηηθήο 

Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο ζηε ρψξα καο. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κεθάλαιο 1 

Βαζικά σαπακηηπιζηικά Ιδιωηικήρ Κεθαλαιοςσικήρ Δηαιπείαρ  

1.1 Μία νέα εηαιπική μοπθή 

Με ηνλ φξν εηαηξεία ελλννχκε ηε ζπλεξγαζία δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ κε 

ζηφρν ηελ επίηεπμε θάπνηνπ θνηλνχ ζθνπνχ. 

Τπάξρνπλ δχν είδε εηαηξεηψλ, νη πξνζσπηθέο θαη νη θεθαιαηαθέο. Πξνζσπηθέο 

ζεσξνχληαη νη Αηνκηθέο, νη Οκφξξπζκεο (ΟΔ)  θαη Δηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (ΔΔ), ελψ 

θεθαιαηνπρηθέο ζεσξνχληαη νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο (ΑΔ), νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο (ΔΠΔ) θαζψο επίζεο θαη κία λέα εηαηξηθή κνξθή νη Ιδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο 

Δηαηξείεο κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζνχκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Με ην λφκν 4072/2012 δεκηνπξγήζεθε κία λέα εηαηξηθή κνξθή πνπ νλνκάζηεθε 

‘Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία’ (ΙΚΔ). Απηή ε λέα εηαηξηθή κνξθή ηδξχζεθε ζηα 

πιαίζηα αλακφξθσζεο ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ πνπ πξνρσξνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα νη 

επξσπατθέο λνκνζεζίεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα εηζαρζεί έλαο λένο ηχπνο γηα ηε 

κηθξνκεζαία επηρείξεζε, πην επέιηθηνο θαη ζπγθξηηηθά κε ηηο ΔΠΔ αθνχ είλαη ν 

πιεζηέζηεξνο εηαηξηθφο ηχπνο ζηηο ΙΚΔ φζν αλαθνξά ηε ρψξα καο, κε ηε λνκνζεζία λα 

παξακέλεη ακεηάβιεηε ρσξίο νπζηαζηηθή αιιαγή θαη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο αγνξάο.(Γνχιεο,2014) 

Οη Ιδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο έρνπλ ζρεδηαζηεί σο θεθαιαηνπρηθέο 

εηαηξίεο, δειαδή λα δηαζέηεη εηαηξηθφ θεθάιαην θαη ηα κέιε ηνπο λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

επζχλε γηα ηα εηαηξηθά ρξέε. Δπίζεο είλαη εκπνξηθή αθφκα θαη αλ ν ζθνπφο ηεο δελ είλαη 

εκπνξηθή επηρείξεζε. 

Δπζχλεηαη ε ίδηα ε εηαηξεία κε ηελ πεξηνπζία ηεο γηα ηηο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο 

θαη φρη νη εηαίξνη, κε ηελ εμαίξεζε ηελ επζχλε πνπ αλαιακβάλεη έλαο πξσηνγελήο 

εηαίξνο πνπ ζπκκεηέρεη κε εγγπεηηθέο εηζθνξέο. 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο λέαο εηαηξηθήο κνξθήο είλαη φηη ππάξρεη 

επειημία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, αθνχ πεξηνξίζηεθε ζην ειάρηζην ην 

δηνηθεηηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο (δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη). Δπίζεο 

απινπνηήζεθαλ νη ζρέζεηο ησλ εηαίξσλ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο 

ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη κεηαβνιήο αλ ρξεηαζηεί  κεηαμχ ελφο ακηγψο 

θεθαιαηνπρηθνχ ζρήκαηνο θαη κίαο εμνινθιήξνπ πξνζσπηθήο εηαηξείαο. 



 

 

Σέινο, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 4072/2012 εηζήρζε ε δπλαηφηεηα ε Ιδησηηθή 

Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία λα ηδξχεηαη κε θεθάιαην 1 επξψ, δειαδή λα ζπκκεηέρεη ν 

εηαίξνο κε εηζθνξά θεθαιαίνπ 1 επξψ απηφ θαηαξγήζεθε κε ην λφκν 4155/2013 ν νπνίνο  

νξίδεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηδξπζεί κία ΙΚΔ κε κεδεληθφ θεθάιαην ρσξίο θαλέλα 

πεξηνξηζκφ.  

 

1.2 Λόγοι δημιοςπγίαρ Ιδιωηικήρ Κεθαλαιοςσικήρ Δηαιπείαρ  

Οη ιφγνη δεκηνπξγίαο ηεο Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο είλαη αξθεηή. 

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο είλαη ε αλάγθε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Σελ βνήζεηα πξνο ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο  έξρεηαη λα πξνζθέξεη ε ΙΚΔ κε ηηο θαηλνηνκίεο ηεο ρσξίο 

απαξαίηεηα λα ζεκαίλεη πσο εμαηξνχληαη θαη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. 

ηελ Διιάδα ν πιεζηέζηεξνο εηαηξηθφο ηχπνο ζηηο ΙΚΔ είλαη νη Δηαηξείεο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. κσο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο 

θαηά θχξην ιφγν επεηδή ν λφκνο 3190/1955 ‘Πεπί Εηαιπειών Πεπιοπιζμένηρ Εςθύνηρ 

(Α΄91) έρεη παξακείλεη ν ίδηνο εδψ θαη 60 ρξφληα θαη φπσο είλαη ινγηθφ αδπλαηεί λα 

αληαπεμέιζεη πιήξσο ζηηο ζχγρξνλεο  αλάγθεο ησλ εηαηξεηψλ. Δπίζεο νη γξαθεηνθξαηηθέο 

ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ, ε χπαξμε ζπκβνιαηνγξάθνπ θαζψο θαη ε αλάγθε γηα δηπιή 

πιεηνςεθία ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θάλνπλ αθφκα πην δχζθνιε ηελ επηινγή ηεο ΔΠΔ 

σο εηαηξηθφ ηχπν. Δλψ φζν αλαθνξά ζπγθξηηηθά κε ηηο ΑΔ αλ θαη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή 

δηαθνξά, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο δηνίθεζεο ε 

γξαθεηνθξαηία θαη ε ζχλζεηε ιεηηνπξγία ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηελ θαζηζηά θαη 

εθείλε έλα πνιχπινθν εηαηξηθφ ηχπν. 

Οη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ πξνρσξήζεη ήδε ζηε βειηίσζε ηνπ 

εηαηξηθνχ δηθαίνπ πνπ αθνξά ηηο αλάγθεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη γη απηφ ην 

ιφγν πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη ηελ ‘Ιδιωηική Εηαιπεία’. Σν ειιεληθφ εηαηξηθφ δίθαην ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα βήκαηα ηεο ΔΔ έηζη ψζηε λα βειηησζεί. Δίηε ινηπφλ ζα πξέπεη 

λα αλακνξθσζεί ν λφκνο 3190/1955 έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη νη ΔΠΔ ζηηο 

ζεκεξηλέο αλάγθεο είηε ν λφκνο 2190/1920 γηα ηηο ΑΔ λα εηζάγεη δηαηάμεηο γηα ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ή λα πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία  κίαο λέαο εηαηξηθήο 

κνξθήο. Πην εθηθηή ινηπφλ ζεσξείηε ε ηειεπηαία επηινγή θαη απηφ γηαηί γηα λα 

αλακνξθσζεί ν λφκνο γηα ηηο ΔΠΔ ζα  πξνθαινχζε ζχγρπζε ζηηο ήδε ππάξρνπζεο θαζψο 

επίζεο θαη ε δεκηνπξγία κίαο ‘κηθξφηεξεο’ ΑΔ είλαη ζρεδφλ αδχλαηε κε ηελ ππάξρνπζα 

λνκνζεζία. 

Θα πξέπεη  ινηπφλ ε λέα εηαηξηθή κνξθή λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

ζεκεξηλήο επνρήο λα είλαη επέιηθηε θαη ε πξνζσπηθή εξγαζία, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ, λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί αθφκα θαιχηεξα. Δπίζεο ζα ραξαθηεξίδεηαη 

θεθαιαηνπρηθή δηφηη ζα δηαζέηεη θεθάιαην αιιά ε επζχλε ησλ εηαίξσλ γηα ηα ρξέε ηεο 

εηαηξείαο ζα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη  δελ ζα νλνκαζηεί ΔΠΔ αιιά ΙΚΔ έηζη ψζηε λα 



 

 

κνηάδεη κε ηα δηεζλή πξφηππα ‘private company’ . Σέινο ζην κέιινλ ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα νη ΔΠΔ λα αιιάμνπλ εηαηξηθή κνξθή θαη λα γίλνπλ ΙΚΔ1 

 

 

1.3 Βαζικά σαπακηηπιζηικά Ιδιωηικήρ Κεθαλαιοςσικήρ Δηαιπείαρ  

 Η ΙΚΔ ζπληζηάηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Ο 

δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα είλαη θπζηθφ πξφζσπν ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ 

Ν.4072/2012. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εηαίξνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν νθείιεη λα 

νξίζεη έλα θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζα είλαη δηαρεηξηζηήο. 

 Η δηάξθεηα ηεο Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο  είλαη πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ  

εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο, κε κέγηζηε δηάξθεηα 

ηα 12 έηε απφ ηε ζχζηαζε ηεο. 

 Καηαξηίδεηαη κε απιφ ηδησηηθφ έγγξαθν ην νπνίν θαη πεξηέρεη ην θαηαζηαηηθφ 

ηεο. Σν έγγξαθν ζχζηαζεο ηεο δελ είλαη ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

εθηφο θαη αλ εηζθέξνληαη ζηελ εηαηξεία πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηε κεηαβίβαζε 

ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφο ηχπν, ή αλ επηιεγεί απφ ηα κέιε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν νηθηνζειψο. Υσξίο ινηπφλ λα είλαη απαξαίηεηε ε 

ζχληαμε ελφο ηέηνηνπ εγγξάθνπ γίλεηαη ακέζσο θαηαλνεηφ φηη πεξηνξίδεηαη 

ζεκαληηθά ην θφζηνο θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο 

γηα ηε κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. 

 ιεο νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ  θαηαζηαηηθνχ πνπ πηζαλφλ  λα πξνθχςνπλ 

δεκνζηεχνληαη  απνθιεηζηηθά δηακέζνπ ηεο ππεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ 

Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΗ) ή ηεο εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθή ε 

παξνπζία ζπκβνιαηνγξάθνπ, φπσο δελ είλαη θ ππνρξεσηηθή ε δεκνζίεπζε ζηε 

ΦΔΚ. 

 ηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη ππνρξεσηηθφ λα πεξηέρνληαη νινγξάθσο νη 

ιέμεηο ‘Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία’ ή ε ζπληνκνγξαθία ‘ΙΚΔ’ θαη εθφζνλ 

ε εηαηξεία είλαη κνλνπξφζσπε πξνζηίζεηαη αθφκα θαη ε ιέμε ‘Μνλνπξφζσπε’ 

 Η έδξα ηεο επηρείξεζεο θαηνρπξψλεηαη κε κία απιή ππεχζπλε δήισζε ηε 

δηεχζπλζεο κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππφρξενπ. Γελ πξφθεηηαη  

ηνπιάρηζηνλ πξνο  ην παξφλ ε πξνζθφκηζε ζεσξεκέλνπ κηζζσηεξίνπ απφ ηελ 

αξκφδηα ΓΟΤ. 
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 Η ΙΚΔ ιχεηαη κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαζψο επίζεο φηαλ 

νινθιεξσζεί ν νξηζκέλνο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ή αλ θπξερζεί ζε πηψρεπζε. ε 

φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ιχζεο ηεο ΙΚΔ αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. 

 Η ΙΚΔ είλαη ππνρξεσκέλε λα ηεξεί βηβιίν εηαίξσλ θαη εληαίν βηβιίν πξαθηηθψλ. 

Κάζε ρξφλν ζπληάζζεη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

κεηαμχ  άιισλ ηνλ ηζνινγηζκφ, ηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαζψο 

επίζεο θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ. Με ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο 

θαη δηεπθξηλήζεηο απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία νη ινγηζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ΙΚΔ 

είλαη ίδηεο κε απηέο ησλ ΔΠΔ. Γειαδή ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ 

βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο κε φιεο ηεο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη κέζα 

απφ απηά. 

 Ωο πξνο ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ ππάγνληαη νη δηαρεηξηζηέο ηεο 

ΙΚΔ θαη ν κνλαδηθφο εηαίξνο ηεο φζν αλαθνξά ηε Μνλνπξφζσπε, ελψ 

πξναηξεηηθά κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ νη ππφινηπνη εηαίξνη. Γελ είλαη ινηπφλ 

ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο ΙΚΔ θάηη ην 

νπνίν απνηειεί νπζηαζηηθή δηαθνξά ζπγθξηηηθά κε ηηο ΔΠΔ, πνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ φισλ ησλ κειψλ θαη φρη κφλν ηνπ 

δηαρεηξηζηή. 

 ζν αλαθνξά ην ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξείαο απηφ κπνξεί λα είλαη θαη κεδεληθφ, παξέρνληαο αθφκα ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο εηαίξνπο λα ζπλεηζθέξνπλ εθηφο απφ θεθάιαην ζε ρξήκα ή ζε είδνο θαη 

άιινπ είδνπο εηζθνξέο φπσο ε αλάιεςε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ πνπ ινγίδνληαη θαη απηέο σο θεθάιαην κε απνηέιεζκα ηα κέιε πνπ 

εηζθέξνπλ εξγαζία ή θεξεγγπφηεηα ζηελ εηαηξεία λα ζεσξνχληαη θαη απηνί 

εηαίξνη θαη λα ιακβάλνπλ εηαηξηθά κεξίδηα. ηηο ΔΠΔ αληίζηνηρα ε παξνρή άιινπ 

είδνπο εηζθνξψλ απνηειεί αληηθείκελν εμσηεξηθψλ ζπκθσληψλ, κε ηηο ζπκθσλίεο 

απηέο λα δίλεηαη ζηελ εηαηξεία έλαο έληνλνο πξνζσπηθφο ραξαθηήξαο. 

 

1.4 Δηαιπική Γιαθάνεια ηηρ ΙΚΔ 

Με ηνλ φξν εηαηξηθή δηαθάλεηα ελλννχκε ηελ πξνζπάζεηα ησλ εηαίξσλ γηα φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ δαλεηζηψλ ηεο θαη φζσλ έρνπλ ζπλαιιαγέο κε απηή.  

χκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ λφκνπ 4072/2012 ζε θάζε έληππν ηεο ΙΚΔ ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε επσλπκία, ην εηαηξηθφ θεθάιαην, ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ εηζθνξψλ, ν αξηζκφο Γ.Δ.ΜΗ, ε ζσζηή δηεχζπλζε θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ βξίζθεηαη ζε εθθαζάξηζε ε ελ ιφγσ εθθαζάξηζε θαζψο επίζεο θαη ε 

ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο.  

ζν αλαθνξά ηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο εθείλε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί 

κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα ζπζηαζεί ε ΙΚΔ θαη ζα πξέπεη κε επζχλε ηνπ 

δηαρεηξηζηή λα πεξηέρεη ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ εηαίξσλ, ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο, ην είδνο 



 

 

ησλ εηζθνξψλ ηνπο θαζψο επίζεο θαη ην φλνκα ηνπ δηαρεηξηζηή. Δπίζεο ζε πεξίπησζε 

πνπ ε ηζηνζειίδα είλαη θνηλή κε άιιεο ή ‘θηινμελείηε’ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην 

πεξηερφκελν θάζε εηαηξείαο έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζπγρχζεηο ή πξνβιήκαηα πνπ 

ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγεζνχλ. Η ηζηνζειίδα ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξείηε ζην Γ.Δ.ΜΗ, 

αλ πεξάζεη έλαο κήλαο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπζηαζεί ε ΙΚΔ θαη δελ έρεη δεκηνπξγεζεί ε 

ηζηνζειίδα ηφηε είλαη ππνρξεσκέλε ε επηρείξεζε λα απνζηέιιεη πιεξνθνξίεο άκεζα θαη 

δσξεάλ ζε φπνηνλ ηηο δεηήζεη αιιηψο ζα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 1192 

 

 

 

 

1.5 Γιαδικαζία ύζηαζηρ ΙΚΔ 

 

χκθσλα κε ην λφκν 4072/2012 ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηε γηα ηε ζχζηαζε κηαο 

ΙΚΔ είλαη ε εμήο: 

Αξρηθά νη ζπκβαιιφκελνη ή ν κνλαδηθφο ηδξπηήο ή θάπνην εμνπζηνδνηεκέλν 

πξφζσπν πξνβαίλνπλ ζηελ ‘Τπεξεζία κηαο ζηάζεο’. 

1. Καηαζέηνπλ ην έγγξαθν ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν φπσο αλαθέξακε θαη 

πξνεγνπκέλσο δελ είηε απαξαίηεην λα είλαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ εθηφο θ αλ 

επηβάιιεηαη απφ θάπνηα εηδηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ, είηε εηζθέξνληαο ζηελ 

εηαηξεία θάπνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή αλ ην επηιέμνπλ ηα ίδηα ηα κέιε. 

2. Τπνβάινπλ ππνγεγξακκέλε αίηεζε θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. 

3. Τπνβάινπλ ηελ αίηεζε θαηαρψξεζεο ηεο επσλπκίαο ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη 

γηα ηελ εγγξαθή σο κέινο ζε απηφ.   

4. Καηαβάινπλ ην γξακκάηην θφζηνπο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο.  

5. Τπνβάινπλ δήισζε γηα ην θφξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ θαη εμνθινχλ άκεζα 

ην θφξν πνπ ηνπο αλαινγεί. 

6. Τπνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε γηα ηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο. 

7. πκπιεξψλνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηε ρνξήγεζε ΑΦΜ. 
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Σελ επφκελε εξγάζηκε, ε ππεξεζία κίαο ζηάζεο ππνρξενχηαη λα: 

1. Να πξνβεί ζε έιεγρν ηεο αίηεζεο θαηαρψξεζεο θαη ηνπ εγγξάθνπ ζχζηαζεο σο 

πξνο ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ αηηνχληνο θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ 

ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ πνπ απηφο ππνβάιεη. 

2. Διέγμεη κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ηνπ ΓΔΜΗ αλ ε επσλπκία είλαη έγθπξε 

θαη δελ πξνζθξνχεη ζε πξνγελέζηεξε θαηαρψξεζε. 

3. Δηζπξάηηεη ην γξακκάηην εληαίνπ θφζηνπο ζχζηαζεο εηαηξείαο θαη ηνπ θφξνπ 

ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ θαζψο θαη ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο απφδεημεο 

θαηαβνιήο. 

4. Υνξεγεί ΑΦΜ ζηνπο εηαίξνπο θαη εθδίδεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 

θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

5. Καηαρψξεζε θαη εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζηελ ππεξεζία ηνπ ΓΔΜΗ. 

6. Δλεκέξσζε ησλ νηθείσλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξείαο θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ εηαίξσλ. 

7. Δγγξαθή ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην. 

Αθνχ ινηπφλ νινθιεξσζνχλ απηέο νη δηαδηθαζίεο θαη ε λέα εηαηξεία δελ πιεξνί 

θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γίλεηαη ακέζσο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ψζηε λα πξνβνχλ 

κέζα ζε δχν εξγάζηκεο κέξεο ή ζε δέθα αλ ην δηθαηνινγνχλ νη πεξηζηάζεηο ζηηο 

απαξαίηεηεο αιιαγέο, δηνξζψζεηο ή δηεπθξηλίζεηο. Αλ ε πξνζεζκία ησλ δχν ή δέθα 

εκεξψλ παξέιζεη ηφηε ε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο δελ θαηαρσξείηαη ζην ΓΔΜΗ θαη ην 

θφζηνο ζχζηαζεο θαζψο θαη ν θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθαλ 

επηζηξέθνληαη εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.3 

 

 

Σέινο φπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο δελ είλαη απαξαίηεηε θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζχζηαζεο ΙΚΔ, ή θαηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ε ζχληαμε 

ζπκβνιαηνγξαθηθψλ εγγξάθσλ. 
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1.6 Δπωνςμία Δηαιπείαρ  

Η επσλπκία είλαη ππνρξεσηηθφ ζηνηρείν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, κπνξεί λα είλαη 

αληηθεηκεληθή δειαδή λα αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο ή λα είλαη 

ππνθεηκεληθή  δειαδή λα αλαθέξεηαη ζην νλνκαηεπψλπκν ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εηαίξσλ 

αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο εηζθνξάο ηνπο. Μπνξεί επίζεο λα είλαη θαληαζηηθή αξθεί 

λα παξαπέκπεη κε θάπνην ηξφπν ζην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο γηα ιφγνπο 

πιεξνθφξεζεο ησλ ηξίησλ πξέπεη λα πεξηέρνληαη νινγξάθσο νη ιέμεηο ‘ηδησηηθή 

θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία’ ή ε ζπληνκνγξαθία ‘ΙΚΔ’. ηαλ πξφθεηηαη γηα κνλνπξφζσπε 

εηαηξεία, ζηελ επσλπκία αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο ‘Μνλνπξφζσπε ηδησηηθή 

θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία’ ή ‘Μνλνπξφζσπε ΙΚΔ’. Η έλδεημε απηή θαηαρσξείηαη κε 

κέξηκλα ηνπ κνλαδηθνχ εηαίξνπ ζην Γ.Δ.ΜΗ. αλ ε εηαηξεία εμειηρζεί ζε κνλνπξφζσπε ε 

θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΗ γίλεηαη ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία έρεη πάλσ απφ έλα αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηαο ζηε 

επσλπκία κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ην θπξηφηεξν απφ απηά. πσο θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

επεθηαζεί αξγφηεξα θαη ζε άιια αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαγξάθνληαη ζην 

θαηαζηαηηθφ δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα κεηαβάιεη ηελ επσλπκία κε ηελ νπνία έγηλε 

γλσζηή ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο, απηφ γηαηί ε επσλπκία δελ έρεη ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε 

γηα ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο αιιά λα εμαηνκηθεχεη ηελ εηαηξεία. 

Σέινο ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ρξήζε  ζηελ επσλπκία ηεο 

θάπνηα μέλε γιψζζα ή λα ρξεζηκνπνηεί ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο αξθεί λα είλαη 

αλαγλσξίζηκε ζην εμσηεξηθφ. Αλ είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη 

νινγξάθσο νη ιέμεηο ‘Private Company’ ή ε έλδεημε ‘PC’ θαη ζε πεξίπησζε πνπ είλαη 

κνλνπξφζσπε ηηο ιέμεηο ‘Single Member Private Company’ ή ‘Single Member P.C’4 

 

 

1.7 Έδπα- Γιάπκεια ηηρ ΙΚΔ 

 

Έδπα  ηηρ ΙΚΕ 

Η έδξα απνηειεί ζηνηρείν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη βξίζθεηαη ζε δήκν ηεο ρψξαο 

καο, αλ θαη ε πξαγκαηηθή ηεο έδξαο κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη εθηφο Διιάδνο. Ωο έδξα 

λνείηαη ν ηφπνο φπνπ αζθείηαη ε δηνίθεζε. Κάζε εηαηξεία έρεη κφλν κία έδξα ε νπνία θαη 

θαζνξίδεη ηελ ‘εζληθφηεηα ηεο θαη ηεο θαηά ηφπσλ αξκνδηφηεηαο δηνηθεηηθψλ θαη 

δηθαζηηθψλ αξρψλ γηα ηηο ζρεηηθέο εηαηξηθέο δηαθνξέο. Με βάζε ηελ έδξα ζα επηιεγεί ην 
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δίθαην πνπ ζα αθνξά ηε ζχζηαζε, ηε ιεηηνπξγία ηελ εθθαζάξηζε θαη ηηο ππφινηπεο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. 

Πηζαλή κεηαθνξά ηεο επηρείξεζεο ζε άιιε ρψξα ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ δελ επηθέξεη ιχζε ηεο εηαηξείαο, αξθεί ε ρψξα απηή λα αλαγλσξίδεη  ηε κεηαθνξά 

θαη ηε ζπλέρηζε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο. Αλ δελ ηελ αλαγλσξίδεη ε κεηαθνξά δελ 

είλαη λφκηκε. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθνξά είλαη λα ζπληάμεη 

έθζεζε κε ηελ  νπνία λα ελεκεξψλνληαη νη εηαίξνη, νη δαλεηζηέο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

κεηαθνξάο. Η έθζεζε ζπληάζζεηαη θαη δεκνζηεχεηαη ζην Γ.Δ.ΜΗ πξηλ ηε κεηαθνξά ηεο 

έδξαο. Η απφθαζε γηα ηε κεηαθνξά πξέπεη λα είλαη νκφθσλε απφ ηνπο εηαίξνπο θαη δελ 

ιακβάλεηαη πξηλ πεξάζνπλ δχν κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. Δπίζεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ην Γ.Δ.ΜΗ κέζα ζε απηφ ην δίκελν λα κελ επηηξέςεη ηε κεηαθνξά γηα 

ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Σέινο ε ΙΚΔ κπνξεί λα ηδξχζεη ππνθαηαζηήκαηα ζε άιινπο ηφπνπο ηεο Διιάδαο 

ή ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα έρεη ηελ πξαγκαηηθή ηεο έδξα ζηελ 

Διιάδα αξθεί λα έρεη ζηε ρψξα καο ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα θαη λα δηέπεηαη απφ ην 

ειιεληθφ δίθαην.5 

 

Διάπκεια ηηρ ΙΚΕ 

Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο αλ δελ νξίδεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην θαηαζηαηηθφ 

είλαη ζηα δψδεθα έηε. Μπνξεί βέβαηα λα ιπζεί ε εηαηξεία πξηλ ηε πάξνδν ηεο 

δσδεθαεηίαο κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ρσξίο 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Δπίζεο ε δηάξθεηα δσήο κπνξεί λα παξαηαζεί κε 

απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ. Αλ κε ηελ απφθαζε απηή δελ νξίδεηαη ρξφλνο κηθξφηεξνο, ε παξάηαζε ηζρχεη 

γηα άιια δψδεθα έηε. 

 

1.8 Σα έξοδα ζύζηαζηρ ηηρ ΙΚΔ 

Σα έμνδα πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζεί ε εηαηξεία είλαη ηα 

εμήο: 

 70 επξψ γηα ην γξακκάηην θφζηνπο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο ην νπνίν θαη 

δελ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο, επίζεο αλ νη ηδξπηέο είλαη 

πάλσ απφ ηξεηο απηφ απμάλεηαη άιια 5 επξψ γηα θάζε ηδξπηή. 
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 10 επξψ γηα ην ηέινο θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ 

 πνην θφζηνο νξίδεηαη απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην γηα ηελ εγγξαθή ζε 

απηφ 

 5,80 επξψ γηα ην ηακείν πξφλνηαο ησλ δηθεγφξσλ 

 1 % επί ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επηζεκάλεηαη ζην θαηαζηαηηθφ γηα ην θφξν 

ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ 

 44,02 επξψ θαη 6 επξψ/θχιιν ζπλ ΦΠΑ 23% θαη 5 επξψ ζπλ 23 % ΦΠΑ 

γηα θάζε αληίγξαθν, ζε πεξίπησζε πνπ ην έγγξαθν ζπληαρζεί απφ 

ζπκβνιαηνγξάθν 

 Δάλ νη εηαίξνη επηζπκνχλ ηελ παξνπζία δηθεγφξνπ θαηά ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξείαο αλ θαη απηφ δελ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν, ε ακνηβή ηνπ ζα είλαη 

1%  γηα έσο 44,02 επξψ θαη 0,5% γηα κηθξφηεξν πνζφ απφ απηφ (44,02) 

επί ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο.6 

 

 

1.9 Αζθάλιζη ηων μελών και διασειπιζηών ηηρ ΙΚΔ 

 

χκθσλα κ ε ην άξζξν 58 ηνπ λφκνπ 4072/2012, δηαρεηξηζηήο ηεο ΙΚΔ κπνξεί λα είλαη κφλν 

θπζηθφ πξφζσπν, εηαίξνο ή κε. 

ηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ππάγνληαη: 

1. Τπνρξεσηηθά νη δηαρεηξηζηέο ηεο ΙΚΔ, ή ν κνλαδηθφο εηαίξνο αλ πξφθεηηαη γηα 

κνλνπξφζσπε κνξθή ΙΚΔ. 

2. Πξναηξεηηθά, νη εηαίξνη ηεο πνιππξφζσπεο ΙΚΔ. 

Σα αλσηέξσ πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπο κε ην άξζξν 116 ηνπ λφκνπ 4072/2012. 
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546) 

 



 

 

 

 

Κεθάλαιο 2 

Σα εηαιπικά μεπίδια και οι ειζθοπέρ 

2.1 Δηαιπικά Μεπίδια 

Η ζπκκεηνρηθή ζηελ Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία πξνυπνζέηεη ηελ απφθηεζε ελφο 

ή πεξηζζνηέξσλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Απφ ηελ άιιε ηα εηαηξηθά κεξίδηα ππνδειψλνπλ ηελ 

εηαηξηθή ζρέζε πνπ έρεη ν εηαίξνο κε ηελ εηαηξεία, απφ ηελ νπνία πεγάδνπλ έλα ζχλνιν 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ. Κάζε εηαίξνο κεηέρεη ζηελ εηαηξεία κε κία εηαηξηθή ζπκκεηνρή, 

πνπ κπνξεί λα απαξηίδεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα εηαηξηθά κεξίδηα πνπ είλαη πάληνηε 

νλνκαζηηθά. Σα εηαηξηθά κεξίδηα δελ κπνξνχλ λα παξαζηνχλ ζε κεηνρέο, ε εηαηξεία κπνξεί λα 

ρνξεγεί έγγξαθν γηα ηα εηαηξηθά κεξίδηα ην νπνίν φκσο δελ έρεη ραξαθηήξα αμηφγξαθνπ. 

ια ηα εηαηξηθά κεξίδηα έρνπλ νλνκαζηηθή αμία ηνπιάρηζηνλ 1 επξψ θαη είλαη ίδηα γηα 

φια ηα εηαηξηθά κεξίδηα αλεμαξηήησο ηεο εηζθνξάο πνπ αληηζηνηρνχλ, απφ ηελ άιιε δελ ππάξρεη 

θάπνην αλψηαην φξην ηεο αμίαο ηνπο. Ωζηφζν κε ηε λέα λνκνζεζία αθνχ ην εηαηξηθφ θεθάιαην 

κπνξεί λα είλαη θαη κεδεληθφ ελδέρεηαη λα θαηαξγεζεί θαη ην θαηψηαην φξην εηζθνξάο. Με άιια 

ιφγηα εθφζνλ παχεη λα ηζρχεη ην θεθάιαην ηνπ 1 επξψ γελληέηαη ην ελδερφκελν λα κελ ππάξρνπλ 

θαζφινπ κεξίδηα πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζε θεθαιαηαθέο εηζθνξέο. 

Σα εηαηξηθά κεξίδηα κπνξνχλ επίζεο λα απνηεινχλ αληηθείκελν θνηλσλίαο, επηθαξπίαο ή 

ελέρπξνπ. ρεηηθά κε απηά ηα κεξίδηα είλαη φηη έρνπλ λα θάλνπλ κε  εμσθεθαιαηαθέο θαη 

εγγπεηηθέο εηζθνξέο θαη ππνρξεψζεηο θαη βαξχλνπλ ηνλ ςηιφ θχξην ή ηνλ ελερπξηαζηή. 

Γηθαίσκα ςήθνπ έρεη εθείλνο πνπ νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ αιιηψο ηζρχνπλ ηα άξζξα 1177 

θαη 1245 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ηα νπνία θαη αλαθέξνπλ:’ Αξρηθά ην άξζξν 1177 νξίδεη φηη, αλ 

ππάξρεη επηθαξπία κεηνρψλ εηαηξείαο, ν επηθαξπσηήο είλαη εθείλνο πνπ έρεη ην δηθαίσκα ςήθνπ 

ζηηο ζπλειεχζεηο θαη αληίζηνηρα ην άξζξν 1245 νξίδεη φηη, ζε πεξίπησζε ελέρπξνπ ν 

ελερπξηαζηήο έρεη δηθαίσκα ςήθνπ αλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη θάηη άιιν’. 

Ο λνκνζέηεο ζέιεζε λα επηηξέςεη ηελ κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, φρη φκσο θαη 

λα ηηο δηεπθνιχλεη. ξηζε ινηπφλ φηη ηα εηαηξηθά κεξίδηα δελ κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ ζε 

κεηνρέο δειαδή ζε αμηφγξαθα, εθδίδνληαη κφλν απνδεηθηηθά εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ δελ θέξνπλ 

φκσο ραξαθηήξα αμηφγξαθνπ. Σελ έθδνζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ κπνξεί λα ηε δεηήζεη ν εηαίξνο 

νπφηε θαη ε εηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ην εθδψζεη, αθνχ ην δηθαίσκα απηφ  ηνπ εηαίξνπ 

πεγάδεη απφ ηελ εηαηξηθή ηνπ ηδηφηεηα, ηελ νπνία θαη απνδεηθλχεη.7    
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2.2 Σα είδη ηων ειζθοπών 

Σα εηαηξηθά κεξίδηα φπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο εθθξάδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ 

εηαίξσλ. Οη εηζθνξέο κπνξεί λα είλαη ηξηψλ εηδψλ, θεθαιαηαθέο, εμσθεθαιαηαθέο ή εγγπεηηθέο. 

Κάζε εηαηξηθφ κεξίδην εθπξνζσπεί έλα κφλν είδνο εηζθνξάο είηε είλαη θεθαιαηαθή είηε 

εμσθεθαιαηαθή ή εγγπεηηθή φκσο ν εηαίξνο κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξα κεξίδηα πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξα είδε εηζθνξψλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ν αξηζκφο ησλ 

κεξηδίσλ θάζε εηαίξνπ βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αμία ησλ εηζθνξψλ ηνπ, είλαη αλάινγνο 

πξνο ηελ αμία ησλ εηζθνξψλ ηνπ. Άιισζηε φπσο αλαθέξακε  ε νλνκαζηηθή αμία είλαη ίδηα γηα 

φια ηα εηαηξηθά κεξίδηα, αλεμαξηήησο απφ ην είδνο ηεο εηζθνξάο ζηελ νπνία αληηζηνηρνχλ. 

 

Κεθαλαιακέρ ειζθοπέρ 

Οη θεθαιαηαθέο εηζθνξέο ζπγθξνηνχλ ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαη είλαη κεηξεηά ή 

είδνο απνκηκεηή ζε ρξήκα θαη κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηνλ ηζνινγηζκφ. Απνηίκεζε δελ απαηηείηαη 

αλ ε αμία ηεο εηζθνξάο θαηά ην θαηαζηαηηθφ ή ηελ απφθαζε πνπ απμάλεη ην θεθάιαην δελ 

ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο (5000) επξψ. 

Αχμεζε ή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

θεθαιαηαθέο εηζθνξέο κπνξεί λα γίλεη κφλν κε αχμεζε ή κείσζε θεθαιαίνπ. Σν θεθάιαην ζα 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί νινζρεξψο κε ηελ ίδξπζε ή ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο 

εηαηξείαο νθείιεη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ 

λα βεβαηψζεη ηελ νινζρεξή θαηαβνιή απηνχ κε πξάμε πνπ θαηαρσξείηαη θαη ζην Γ.Δ.ΜΗ. ε 

πεξίπησζε κε θαηαβνιήο νιφθιεξνπ ηνπ θεθαιαίνπ ν δηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηε 

κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζε αθχξσζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θεθάιαην 

ην νπνίν θαη δελ θαηαβιήζεθε. 

ηελ εηαηξεία πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα εηαηξηθφ κεξίδην πνπ λα εθπξνζσπεί 

θεθαιαηαθή εηζθνξά. Αλ ιφγν ηεο αθχξσζεο κεξηδίσλ δελ ππάξρνπλ πιένλ κεξίδηα πνπ λα 

αληηζηνηρνχλ ζε θεθαιαηαθέο εηζθνξέο ε εηαηξεία νθείιεη είηε λα νξίζεη πξφζσπν, θάπνηνλ 

εηαίξν ή ηξίην  πνπ ζα εμαγνξάζεη έλα ηέηνην κεξίδην πξηλ απηφ αθπξσζεί είηε λα απμήζεη ην 

θεθάιαην ηεο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ  αθχξσζε. Παξάιεηςε ηεο αχμεζεο απνηειεί ιφγν 

δηθαζηηθήο ιχζεο ηεο εηαηξείαο κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.  

 

Εξωκεθαλαιακέρ ειζθοπέρ  
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Οη εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο ζπληζηάηαη ζε παξνρέο δηαξθείαο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν θεθαιαηνπρηθήο εηζθνξάο δηφηη δελ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξείαο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θ φρη απαξαίηεηα γηαηί δελ κπνξνχλ λα 

απνηηκεζνχλ. Σέηνηεο είλαη θπξίσο νη απαηηήζεηο απφ ππνρξέσζε παξνρήο εξγαζίαο ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Οη παξνρέο απηέο αλαιακβάλνληαη είηε θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο είηε 

κεηαγελέζηεξα θαη εθηεινχληαη γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν ή θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο 

ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα πάληα κε ην θαηαζηαηηθφ. Η αμία ησλ εηζθνξψλ απηψλ είηε 

αλαιακβάλνληαη θαηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο είηε κεηαγελέζηεξα θαζνξίδεηαη ζην 

θαηαζηαηηθφ. 

Ο εηαίξνο πνπ αλαιακβάλεη εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο δελ δηθαηνχηαη ακνηβή αθφκα θαη 

αλ ην πεξηερφκελν ηεο εηζθνξάο ηνπ είλαη ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο αλ δελ νξίδεηαη 

θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην θαηαζηαηηθφ, ν εηαίξνο αλαιακβάλεη θαη ηα έμνδα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ εθπιήξσζε ηεο παξνρήο ηνπ. 

ε πεξίπησζε αθχξσζεο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ιφγνπ εμφδνπ ή απνθιεηζκνχ εηαίξνπ 

θαζψο θαη ζε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο εθπνίεζεο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, ν εηαίξνο πνπ δελ έρεη 

εμνθιήζεη νινζρεξψο ηελ εμσθεθαιαηαθή  ηνπ εηζθνξά ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηελ εηαηξία 

ζε κεηξεηά πνζφ ίζν κε ηελ αμία ηεο κε πιεξσζείζαο παξνρήο. 

Καηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο νη εηαίξνη πνπ είραλ αλαιάβεη εμσθεθαιαηάθεο 

εηζθνξέο  εμαθνινπζνχλ λα εθπιεξψλνπλ ηελ παξνρή πνπ αλέιαβαλ ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη 

αλαγθαίν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εθθαζάξηζεο. 

 

Εγγςηηικέρ ειζθοπέρ  

Οη εγγπεηηθέο εηζθνξέο αθνξνχλ ηελ αλάιεςε επζχλεο έλαληη ηξίησλ γηα ρξέε ηεο 

εηαηξείαο κέρξη ην πνζφ πνπ νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 75% 

ηνπ πνζνχ ηεο επζχλεο. 

Η εθ ησλ πζηέξσλ αλάιεςε εγγπεηηθήο εηζθνξάο απμάλεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ 

εηαηξηθψλ εηζθνξψλ θαη ζπλεπψο απμάλεηαη ε αμία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ θαζψο επίζεο θαη ν αξηζκφο ησλ κεξηδίσλ είηε απηά πεξηέρνληαη ζε ήδε εηαίξν είηε ζε 

θάπνηνλ λενεηζεξρφκελν. Απηφ κπνξεί λα αλαηξέςεη ηηο ηζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ γη απηφ 

θαη απαηηείηε νκφθσλνη απφθαζε απηψλ. 

Η επζχλε ηνπ εηαίξνπ απφ ηελ εγγπεηηθή εηζθνξά παχεη λα ηζρχεη κε ηελ  θαηαβνιή 

ζηνπο πηζησηέο πνζνχ ίζνπ κε ην αλψηαην φξην επζχλεο, επίζεο ν εηαίξνο είλαη ειεχζεξνο λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνπο πηζησηέο κε φπνηα ζεηξά εθείλνο επηζπκεί πάληα κέζα ζηα φξηα ηεο θαιήο 

πίζηεο. 

Ο εηαίξνο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ εγγπεηηθή εηζθνξά θαη έρεη θαηαβάιεη ην εηαηξηθφ ρξένο 

δελ έρεη δηθαίσκα αλαγσγήο θαη ππνθαηάζηαζεο  θαηά ηεο εηαηξείαο. Έηζη ε εμφθιεζε ρξένπο 

ζηνλ εηαηξηθφ δαλεηζηή απαιιάζζεη πιήξσο ηελ εηαηξεία. Σέινο ζε πεξίπησζε αθχξσζεο 

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ιφγν εμφδνπ ηνπ εηαίξνπ ή απνθιεηζκφ απηνχ αλ δελ έρεη θαηαβιεζεί 



 

 

πιήξσο ην πνζφ ηεο επζχλεο ηνπ εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη έλαληη ηξίησλ γηα εηαηξηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ γελλήζεθαλ πξηλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ησλ γεγνλφησλ απηψλ ζην Γ.Δ.ΜΗ  γηα 

δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ. Έηζη πξνζηαηεχνληαη θαη νη δαλεηζηέο νη νπνίνη θαη ζπλαιιάρζεθαλ κε 

ηελ εηαηξεία.8   

 

 

 

 

2.3 Παπάδειγμα ζύζηαζηρ ΙΚΔ και ζςμμεηοσήρ ηων εηαίπων 

πσο ινηπφλ αλαθέξακε νη εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ κηαο ΙΚΔ κπνξεί λα είλαη ηξηψλ 

εηδψλ, θεθαιαηαθέο, εμσθεθαιαηαθέο θαη εγγπεηηθέο. Αο δνχκε ινηπφλ έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζχζηαζεο κηαο ΙΚΔ θαη πσο θαζνξίδνληαη ηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαζελφο απφ ηνπο εηαίξνπο αλάινγα κε ηηο εηζθνξέο ηηο νπνίεο ν 

θαζέλαο απφ απηνχο θαηαβάιεη. 

Έζησ ινηπφλ φηη ηδξχεηαη κηα ΙΚΔ κε ηε ζπκκεηνρή ηεζζάξσλ εηαίξσλ Α,Β,Γ,Γ. 

Σν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζηα 1000 επξψ δηαηξνχκελν ζε 1000 εηαηξηθά 

κεξίδηα ηα νπνία θαιχπηνληαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ηνπο εηαίξνπο  Α,Γ ζε πνζνζηφ 50% ν 

θαζέλαο, ιακβάλνληαο δειαδή απφ 500 εηαηξηθά κεξίδηα έθαζηνο. Ο Β ιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε γηα παξνρή πξνζσπηθήο εξγαζίαο γηα ηα 2 πξψηα έηε απφ ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξίαο πνπ απνηηκήζεθε κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ εηαίξσλ ζην πνζφ ησλ 4000 επξψ, 

ιακβάλνληαο ινηπφλ εηαηξηθά κεξίδηα αμίαο 1 επξψ ην θαζέλα. Ο Γ  ιακβάλεη ηελ επζχλε 

έλαληη ηξίησλ γηα ηα εηαηξηθά ρξέε πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ (εγγπεηηθή ππνρξέσζε), 

πνζνχ 10000 επξψ θαη εηαηξηθά κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 75%  ηνπ πνζνχ επζχλεο 

δειαδή 7500 εηαηξηθά κεξίδηα. Σέινο ν Α εθηφο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην θεθάιαην 

αλαιακβάλεη θαη ππνρξέσζε δηαρείξηζεο αιιά θαη παξνρήο ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηελ εηαηξεία γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο, πνπ απνηηκήζεθε ζην πνζφ ησλ 22500 

επξψ, νπφηε ινηπφλ ιακβάλεη άιια 22500 εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο 1 επξψ 

ην θαζέλα. Άξα ινηπφλ έρνπκε ζπλνιηθά 35000 εηαηξηθά κεξίδηα ηα νπνία δηαλέκνληαη 

ζηνπο ηέζζεξεηο εηαίξνπο κε ηα εμήο πνζνζηά: 

A: 65, 71% 

B: 11, 43% 

Γ: 21, 43% 
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Γ:   1, 43%      

 

  2.4 Δπιζηποθή Διζθοπών 

Οη θεθαιαηαθέο επηζηξέθνληαη ζηνπο εηαίξνπο κφλν φηαλ πξαγκαηνπνηεζεί κείσζε 

θεθαιαίνπ θαζψο είλαη θαη ε κφλε κείσζε πνπ επηηξέπεηαη. Απηφ γηαηί πηζαλή κείσζε ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεξηδίσλ απηψλ ζα πξνζέθξνπε ζηε βαζηθή αξρή ησλ ΙΚΔ φηη φια ηα 

εηαηξηθά κεξίδηα αλεμαξηήησο ηεο εηζθνξάο πνπ εθπξνζσπνχλ έρνπλ ηελ ίδηα νλνκαζηηθή αμία.  

Δπηζηξνθή εμσθεθαιαηαθψλ θαη εγγπεηηθψλ εηζθνξψλ θαζψο επίζεο θαη απαιιαγή 

θάπνηνπ εηαίξνπ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβε δελ είλαη επηηξεπηή. Οπφηε νχηε ακνηβή 

κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ εηαίξν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ αλέιαβε (εμσθεθαιαηαθή 

εηζθνξά) νχηε θάιπςε ηεο εηαηξείαο γηα θαηαβνιή ηνπ εηαηξηθνχ ρξένπο επηηξέπεηαη (εγγπεηηθή 

εηζθνξά). Οη εηζθνξέο απηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν αληηθείκελν εμαγνξάο θαηά ην άξζξν 82 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

2.5 Δξαγοπά Τποσπεώζεων 

πσο αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη εμσθεθαιαηαθέο θαη εγγπεηηθέο 

εηζθνξέο δελ επηζηξέθνληαη ζηνπο εηαίξνπο κπνξνχλ φκσο λα εμαγνξαζζνχλ. Η ξχζκηζε απηή 

δηεπθνιχλεη ηνπο εηαίξνπο νη νπνίνη ζέινπλ λα απαιιαρζνχλ απφ απηέο ηηο ππνρξεψζεηο 

αλαιακβάλνληαο θεθαιαηαθέο εηζθνξέο ίζεο αμίαο.   

ηελ εηαηξεία ηα λέα απηά θεθάιαηα θαηαβάιινληαη κε ηε κνξθή αχμεζεο θεθαιαίνπ, 

πνζνχ ίζεο αμίαο ηεο εμσθεθαιαηαθήο εηζθνξάο πνπ εμαγνξάζηεθε, φπσο απηή νξίζηεθε ζην 

θαηαζηαηηθφ θαη φζν αθνξά ηελ εγγπεηηθή εηζθνξά νιφθιεξν ην πνζφ πνπ επζχλεηαη ν εηαίξνο 

θαη φρη ην 75% ζην νπνίν έρεη απνηηκεζεί ε εηζθνξά ηνπ. Έηζη ν εηαίξνο ζα έρεη επηπιένλ 25% 

εηαηξηθά κεξίδηα. 

Αλ νη εμαγνξαδφκελεο ππνρξεψζεηο δελ έρνπλ εμ νινθιήξνπ εθπιεξσζεί ην θαηαβιεηέν 

πνζφ νξίδεηαη αλαινγηθά. Αλ ε εηαηξεία δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην θαηαβιεηέν πνζφ ή απηφ 

ην πνζφ ακθηζβεηείηαη ηφηε ν εηαίξνο έρεη δηθαίσκα λα θαηαθχγεη ζηε δηθαζηηθή ιχζε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ δηελεξγείηε απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή κφιηο ηειεζηδηθήζεη ε απφθαζε. ε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ηνπ πνζνχ κεηαμχ 

εηαηξείαο θαη εηαίξνπ ε αχμεζε δηελεξγείηε κφιηο επηηεπρζεί ε ζπκθσλία. Πάλησο ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ ππάξρεη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ ινηπψλ εηαίξσλ αθνχ ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε δελ ζα πξαγκαηνπνηνχζαλ ηελ εμαγνξά.  Δμάιινπ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αχμεζε θεθαιαίνπ είλαη ε εμ νινθιήξνπ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ γηα ηελ εμαγνξά ησλ 

εμσθεθαιαηαθψλ θαη εγγπεηηθψλ εηζθνξψλ. 

Μεηά ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ νη εηαίξνη ησλ νπνίσλ εμαγνξάδνληαη ηα εηαηξηθά 

κεξίδηα κεηέρνπλ πιένλ ζηελ εηαηξεία κε κεξίδηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θεθαιαηαθέο εηζθνξέο 

κεηέρνπλ δειαδή ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο. 



 

 

ηελ ζπλέρεηα ν δηαρεηξηζηήο κεξηκλά γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο αχμεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ ην 

νπνίν θαη κεηά ηε δεκνζηεχεη ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη ΔΠΔ κε πξσηνβνπιία ηεο 

Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο. Δπίζεο ν δηαρεηξηζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ηνπ θεθαιαίνπ. 

Σν δηθαίσκα εμαγνξάο εγγπεηηθψλ εηζθνξψλ ππφθεηηαη ζηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο. Αξρηθά 

ην δηθαίσκα απηφ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλ ν εηαηξηθφο δαλεηζηήο έρεη αλαγάγεη ηνλ 

εηαίξν γηα ηελ θαηαβνιή ρξένπο ηεο εηαηξείαο, δηφηη εηζέξρεηαη ζε θάζε αβεβαηφηεηαο θαη ε 

εμαγνξά δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Δπίζεο ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα απαγνξεχεη ην 

δηθαίσκα εμαγνξάο ησλ εγγπεηηθψλ εηζθνξψλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αλάιεςε 

ηνπο ην νπνίν φκσο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηξηεηία. Αθφκε ην δηθαίσκα εμαγνξάο ηφζν 

ησλ εμσθεθαιαηαθψλ φζν θαη ησλ εγγπεηηθψλ εηζθνξψλ δελ επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηείηε 

άθαηξα θαη ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν, φπσο γηα παξάδεηγκα λα ήηαλ ηέηνην ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ 

πηζαλή εμαγνξά κίαο ηέηνηαο εηζθνξάο λα επηθέξεη δεκηά ζηελ εηαηξεία.9  

 

 

2.6 Δλεςθεπία μεηαβίβαζηρ εηαιπικών μεπιδίων 

Η κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ είλαη ειεχζεξε κε ηηο εμήο επηθπιάμεηο. Αλ ν 

εηαίξνο κε κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εμσθεθαιαηαθέο θαη εγγπεηηθέο εηζθνξέο δελ έρεη εμ 

νινθιήξνπ θαηαβάιεη ην πνζφ πνπ απαηηείηαη δελ κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ηα κεξίδηα ηνπ φζν δελ 

εμαγνξάδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ελ ιφγσ εηζθνξέο. Σα εηαηξηθά κεξίδηα 

είλαη ειεπζέξσο κεηαβηβάζηκα εθφζνλ έρνπλ εμ νινθιήξνπ θαηαβιεζεί θαη απηφ δηφηη φρη κφλν 

ιφγσ ηνπ αδηαηξέηνπ ηεο παξνρήο αιιά θαη γηαηί νη παξνρέο απηέο είλαη άκεζα ζπλδεκέλεο κε 

ηνλ εηαίξν πνπ αλέιαβε ηελ εμσθεθαιαηαθή εηζθνξά ή πνπ εγγπήζεθε εμφθιεζε εηαηξηθψλ 

ππνρξεψζεσλ.  

Με ηελ εμαγνξά ηνπο ινηπφλ ζα πξφθεηηαη γηα εηαηξηθά κεξίδηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

θεθαιαηαθή εηζθνξά θαη ζα είλαη εχθνια θαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκα.  

 

2.7 Αύξηζη Κεθαλαίος 

ηελ Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία ε αχμεζε θεθαιαίνπ είλαη πάληνηε πξναηξεηηθή 

θαη πάληνηε πξνυπνζέηεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηφηη ην θεθάιαην είλαη αλαγθαίν 

πεξηερφκελν ηνπ. Η ηξνπνπνίεζε απηή αλ δελ νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ λα έρεη δνζεί 

δπλαηφηεηα λα αλαηίζεηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή απνθαζίδεηαη απφ ηελ ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ. 

Αλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη θάηη άιιν ε ζπλέιεπζε απνθαζίδεη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία 
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ησλ 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ησλ εηζθνξψλ 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. ηε ζπλέρεηα ε απφθαζε θαηαρσξείηαη ζην Γ.Δ.ΜΗ. 

Η αχμεζε ζπληειείηαη κε λέεο εηζθνξέο θαη γίλεηαη κε ηελ έθδνζε λέσλ κεξηδίσλ 

θεθαιαηαθψλ εηζθνξψλ ηα νπνία θαη ζα δηαλεκεζνχλ ζε φινπο ηνπο εηαίξνπο αλεμάξηεηα απφ ην 

είδνο ηεο εηζθνξάο ηνπο. Γελ είλαη δπλαηή ε αχμεζε θεθαιαίνπ κε ηε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο 

αμίαο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Απηφ δηφηη ζα νδεγνχζε ζε άληζε νλνκαζηηθή αμία κεηαμχ ησλ 

κεξηδίσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ άιιεο εηζθνξέο. Άξα ζπλεπψο αλ ε εηαηξεία έρεη κφλν 

θεθαιαηαθέο εηζθνξέο είλαη δπλαηή θαη ε αχμεζε κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο κε 

νκφθσλνη φκσο απφθαζε. Η αχμεζε απηή ζπλεπάγεηαη κε αχμεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο κε 

εηζξνή λέσλ εηζθνξψλ είηε ζε ρξήκα είηε ζε είδνο απνηηκεκέλν ζε ρξήκα. 

Οη λέεο εηζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ νινζρεξψο θαηά ηε ζπληέιεζε ηεο αχμεζε 

δειαδή θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο απφθαζεο ησλ εηαίξσλ ζην Γ.Δ.ΜΗ. Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη 

κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΗ λα πηζηνπνηήζεη ηελ νινζρεξή θαηαβνιή 

ηνπ θεθαιαίνπ. Αλ πάιη ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη νινζρεξήο ε θαηαβνιή, ν δηαρεηξηζηήο 

πξνβαίλεη ζε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη αθχξσζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Ο λφκνο 

δελ πξνβιέπεη δεκνζίεπζε  ηεο απφθαζεο απηήο ζην Γ.Δ.ΜΗ, φκσο ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε 

δηφηη κεηαβάιιεηαη έλα ζηνηρείν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

Ο δηαρεηξηζηήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα αλαπξνζαξκφζεη ην θεθάιαην κε ζρεηηθή δήισζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. Μία πηζαλή παξάιεηςε ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο κπνξεί λα επηθέξεη γηα εθείλνλ πνηλέο ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.10 

πσο είπακε νη λέεο εηζθνξέο ζα είλαη ρξεκαηηθέο αθνχ απηφ εμππεξεηεί θαιχηεξα ην 

ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο. Γελ απνθιείεηαη φκσο λα πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ αχμεζε θαη 

κε εηζθνξέο ζε είδνο. Η δηάηαμε απηή πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηφζν ηνλ ππφρξεν εηαίξν φζν θαη 

ηελ εηζθνξά πνπ αλαιακβάλεη θαζψο θαη ηελ αμία ηεο.  

Σέινο ζε πεξίπησζε αχμεζεο θεθαιαίνπ κε εηζθνξέο ζε ρξήκα, ππέξ ησλ ήδε εηαίξσλ 

δίλεηαη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζην θεθάιαην ηεο αχμεζεο. Σνχην γηα λα κελ εμαζζελεί ε ζέζε 

ησλ εηαίξσλ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα κελ κεηψλεηαη ε εζσηεξηθή αμία ησλ κεξηδίσλ. Σν δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο είλαη αλάινγν κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη θάζε εηαίξνο θαη αζθείηαη κε 

δήισζε πξνο ηελ εηαηξεία εληφο είθνζη εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο απφθαζεο ησλ εηαίξσλ 

ζην Γ.Δ.ΜΗ. 
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2.8 Μείωζη Κεθαλαίος 

Η κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη πξναηξεηηθή θαη απνθαζίδεηαη δειαδή απφ ηελ εηαηξεία 

θαηά βνχιεζε. Μείσζε πξνθαλψο ζα απνθαζηζηεί φηαλ ε δεζκεπκέλε κέζσ ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ εηαηξηθή πεξηνπζία δελ είλαη αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο επηρείξεζεο. Αλ 

δελ νξίδεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα απνθαζηζηεί κε πιεηνςεθία ησλ 

2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Δπίζεο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα γίλεη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη δεκνζίεπζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. 

Δπίζεο ππνρξεσηηθή είλαη ε κείσζε ζε πεξίπησζε εμφδνπ εηαίξνπ απφ ηε εηαηξεία θαζψο 

θαη ζε πεξίπησζε κε νινζρεξνχο θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ αχμεζεο. ε πεξίπησζε κείσζεο 

θεθαιαίνπ ην απνδεζκεπφκελν ελεξγεηηθφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνπο εηαίξνπο κε κεξίδηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θεθαιαηαθέο εηζθνξέο κφλν αλ νη εηαηξηθνί δαλεηζηέο δελ πξνβάινπλ 

αληηξξήζεηο. Η πξνβνιή αληηξξήζεσλ πξέπεη λα γίλεη κε δήισζε ησλ δαλεηζηψλ πξνο ηελ 

εηαηξεία κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο απφθαζεο ησλ εηαίξσλ γηα κείσζε ηνπ 

θεθαιαίνπ ζην Γ.Δ.ΜΗ. Δάλ ππνβιεζνχλ αληηξξήζεηο απφ πεξηζζφηεξνπο δαλεηζηέο, εθδίδεηαη 

κία απφθαζε γηα φιεο. Απηφ φκσο δελ πξνβιέπεηαη ζε πεξηπηψζεηο γηα απφζβεζε δεκηψλ ή γηα 

ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ, αλ δειαδή πξφθεηηαη γηα νλνκαζηηθή κείσζε δελ απαηηείηαη ε 

δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πηζησηψλ.11 

     

 

2.9 Έξοδορ Δηαίπος 

 

Κάζε εηαίξνο κπνξεί λα εμέιζεη απφ ηελ εηαηξεία γηα ζπνπδαίν ιφγν ή κε απφθαζε 

δηθαζηεξίνπ, ε νπνία θαη εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο εηζθνξάο 

ηνπ. 

Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ην δηθαίσκα ησλ εηαίξσλ λα 

εμέιζνπλ απφ ηελ εηαηξεία. Μπνξεί επίζεο λα πξνβιέπεη έμνδνο ηνπ εηαίξνπ κε εμσθεθαιαηάθεο 

εηζθνξέο κε δήισζε ηεο εηαηξείαο, αλ ν εηαίξνο απηφο έξζεη ζε αδπλακία εθπιήξσζεο ηεο 

παξνρήο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή ηελ εηζθνξά, είηε ιφγσ αζζέλεηαο, ή ζπληαμηνδφηεζεο ή γηαηί 

έρεη θιεξνλνκήζεη ηα εηαηξηθά κεξίδηα. 

Όπαξμε ζπνπδαίνπ ιφγνπ. Σέηνηνο ππάξρεη φηαλ ε παξακνλή ζηελ  εηαηξεία γηα ιφγνπο 

αληηθεηκεληθνχο ή ππνθεηκεληθνχο, αθνχ ιεθζεί ππφςε θαη ε θαιή πίζηε, είλαη δπζβάζηαθηε. 

Αληηθεηκεληθνί ιφγνη δελ ζπλδένληαη κε ην πξφζσπν αιιά κε ηελ εηαηξεία ελψ αληίζεηα 

ππνθεηκεληθνί ιφγνη ζπλδένληαη κε εθείλνλ. Έηζη αληηθεηκεληθνί ιφγνη κπνξεί λα είλαη γηα 
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παξάδεηγκα ε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο, ε αδπλακία ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ 

εηαίξσλ, ε αδπλακία επίηεπμεο εηαηξηθνχ ζθνπνχ ελψ ππνθεηκεληθνί ιφγνη κπνξεί λα είλαη ε 

καθξά αζζέλεηα, ε απνπζία ηνπ εμεξρφκελνπ εηαίξνπ θαζψο επίζεο θαη ε δηαηαξαρή ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ απηνχ θαη ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ. 

Μεηά ηελ έμνδν, ν εμεξρφκελνο εηαίξνο δηθαηνχηαη λα ιάβεη ηελ πιήξε αμία ησλ 

κεξη12δηψλ ηνπ. Αλ ππάξρεη φκσο αζπκθσλία ζηελ απνηίκεζε ηνπο ή αλ απηφ δελ νξίδεηαη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ απνθαζίδεη ην δηθαζηήξην. ε θάζε πεξίπησζε ε εηαηξεία κπνξεί λα αμηψζεη 

απνδεκίσζε θαηά ην άξζξν 78 παξάγξαθνο 4.    

Δπίζεο , ν δηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε λα πξνβεί ζε αθχξσζε ησλ 

κεξηδίσλ ηνπ εμεξρνκέλνπ θαη λα αλαπξνζαξκφζεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ κε 

ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. Γελ απνθιείεηαη βέβαηα ζε πεξίπησζε εμφδνπ, αλ 

πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, ηα εηαηξηθά κεξίδηα λα κελ αθπξψλνληαη αιιά λα 

εμαγνξάδνληαη απφ πξφζσπν πνπ ππνδεηθλχεη ε εηαηξεία, εηαίξν ή ηξίην, αληί θαηαβνιήο ηεο 

πιήξεο αμίαο ησλ κεξηδίσλ ε νπνία θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην. ζν βέβαηα δελ 

νινθιεξψλεηαη ε εμαγνξά ν εηαίξνο δελ απνβάιεη ηελ εηαηξηθή ηνπ ηδηφηεηα. 

Σέινο, ε έμνδνο ηνπ εηαίξνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεξηθή, έζησ θαη αλ απηφο θαηέρεη 

κεξίδηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξα είδε εηζθνξψλ.  

 

 

2.10 Αποκλειζμόρ Δηαίπος 

Αλ ππάξμεη ζπνπδαίνο ιφγνο, ην δηθαζηήξην κπνξεί κεηά απφ αίηεζε θάζε δηαρεηξηζηή ή 

εηαίξνπ λα απνθιείζεη θάπνηνλ εηαίξν αλ ππήξμε γη απηφλ απφθαζε ησλ ινηπψλ εηαίξσλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξάγξαθνο 4. 

Ο εηαίξνο κπνξεί λα απνθιεηζζεί απφ ηελ εηαηξεία είηε απηή βξίζθεηαη ζε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία είηε βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο. Αλ ππάξρεη 

ζνβαξφο ιφγνο απνθιεηζκνχ ηνπ, δειαδή φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη δπζβάζηαθηε γηα ηνπο 

άιινπο εηαίξνπο ψζηε λα θηλδπλεχεη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη επίζεο  απαηηείηαη 

απφθαζε ηε ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ πξνο θαηάζεζε αίηεζεο απνθιεηζκνχ. ηελ ζπλέιεπζε 

δελ δηθαηνχηαη θπζηθά λα ζπκκεηέρεη ν ππφ απνθιεηζκφ εηαίξνο. Δμάιινπ ηα εηαηξηθά ηνπ 

κεξίδηα δελ ππνινγίδεηαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο ζρεηηθήο πιεηνςεθία. Γελ απνθιείεηαη επίζεο λα 

απνθιεηζζεί θαη ν πιεηνςεθεί  εηαίξνο. Σξίηε πξνυπφζεζε είλαη ε έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο. 

Απνθιεηζκφο ρσξίο δηθαζηηθή απφθαζε δελ κπνξεί λα ζπκθσλεζεί. 
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Η αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε 60 κέξεο απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ησλ 

εηαίξσλ. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα εθδψζεη πξνζσξηλή δηαηαγή κε ηελ νπνία δηαηάζεη ηα 

αλαγθαία αζθαιηζηηθά κέηξα φπσο ε αλαζηνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ηνπ ππφ απνθιεηζκφ 

εηαίξνπ. Απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο θαη ηελ θαηαβνιή ζηνλ απνθιεηφκελν πιήξεο αμίαο 

ησλ εηαηξηθψλ ηνπ κεξηδίσλ, ε εηαηξεία ζπλερίδεη κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ. ε θάζε 

πεξίπησζε φκσο ε εηαηξεία κπνξεί λα αμηψζεη απνδεκίσζε θαηά ην άξζξν 78 παξάγξαθνο 4.   

Σέινο λα ζεκεηψζνπκε φηη ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη ηνλ απνθιεηζκφ θάπνηνπ 

εηαίξνπ, πάληα ζηα πιαίζηα θαιήο πίζηεο, κε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ρσξίο λα 

απαηηείηαη δηθαζηηθή απφθαζε. Πηζαλή παξαβίαζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξεί λα επηθέξεη 

ζηνλ δηαρεηξηζηή πνηλέο ηνπ άξζξνπ 458 Πνηληθνχ Κψδηθα.13 
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Κεθάλαιο 3 

 

Γιασείπιζη ηηρ Δηαιπείαρ   

 

3.1 Γιασείπιζη ηηρ εηαιπείαρ και ςποσπεώζειρ ηων εηαίπων 

 

 Σελ εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ή εθπξνζσπεί έλαο ή πεξηζζφηεξνη δηαρεηξηζηέο. 

Γηαρεηξηζηήο νξίδεηαη κφλν θπζηθφ πξφζσπν, εηαίξνο ή κε. 

Γηθαίσκα ςήθνπ έρεη θαζέλαο πνπ θαηέρεη θάπνην εηαηξηθφ κεξίδην. Η ζπλέιεπζε 

απνθαζίδεη κε απφιπηε πιεηνςεθία ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ. Σν δηθαίσκα ςήθνπ απνηειεί ην θνξπθαίν κε πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα θάζε 

εηαίξνπ. 

Γηα ηηο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ε ίδηα ε εηαηξεία κε ηελ 

πεξηνπζία ηεο. Οη εηαίξνη επζχλνληαη αλάινγα κε ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπ, εθηφο απφ 

ηνλ εηαίξν πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ εγγπεηηθή εηζθνξά θαη ν νπνίνο επζχλεηαη κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ πεξηνπζία έλαληη ησλ δαλεηζηψλ κέρξη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπ. Οη 

δηαρεηξηζηέο επζχλνληαη γηα ηα ρξέε πξνο ην δεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

θαη αλάινγνπο θνξείο κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Αλ δελ πξνβιέπεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, ηα 

εηαηξηθά κεξίδηα παξέρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο 

ηεο εηζθνξάο πνπ αληηζηνηρνχλ. Σα δηθαηψκαηα ησλ εηαίξσλ δηαθξίλνληαη ζε 

πεξηνπζηαθά θαη δηνηθεηηθά. 

Πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα: 

 ζπκκεηνρή ζηα θέξδε 

 ζπκκεηνρή ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο 

 

Γηνηθεηηθά δηθαηψκαηα: 

 ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζην ζψκα ησλ εηαίξσλ 

 ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξηθή δηαρείξηζε 

 παξνρήο πιεξνθνξηψλ 

 

Τπνρξεψζεηο ηνπ εηαίξνπ: 



 

 

 παξνρήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εηζθνξάο ηνπ 

 πίζηε ηνπ εηαίξνπ έλαληη ζηελ εηαηξεία θαη ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ απηήο. 

 

 

 

3.2 Δςθύνη Γιασειπιζηή- Δηαίπων 

 

Γηαρεηξηζηήο: 

Ο δηαρεηξηζηήο επζχλεηαη έλαληη ηεο εηαηξείαο γηα παξαβάζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, ησλ εηαηξηθψλ απνθάζεσλ θαζψο επίζεο θαη γηα θάζε δηαρεηξηζηηθφ 

πηαίζκα. Γελ επζχλεηαη φκσο γηα απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ απφ θνηλνχ κε ηελ 

ζπγθαηάζεζε ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ κε θαιή πίζηε κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. 

Με απφθαζε ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ απαιιάζζεηαη, κεηά ηελ έγθξηζε εηήζησλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν δηαρεηξηζηήο γηα ηα δηαρεηξηζηηθά πηαίζκαηα. 

Δπίζεο ηελ αγσγή ηεο εηαηξίαο γηα απνδεκίσζεο κπνξεί λα αζθεί νπνηνζδήπνηε 

εηαίξνο ή δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο. Μπνξεί αθφκα κε απφθαζε ηεο εηαηξείαο λα 

νξίδεηαη εηδηθφο εθπξφζσπνο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο. 

 

Δηαίξνη: 

Οη εηαίξνη απνθαζίδνπλ γηα θάζε εηαηξηθή απφθαζε. Δίλαη νη κφλνη αξκφδηνη γηα 

λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, γηα ηελ αχμεζε ή ηε 

κείσζε θεθαιαίνπ εθηφο θαη αλ πξνβιέπεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο. 

Δπίζεο εθείλνη απνθαζίδνπλ γηα ηνλ δηνξηζκφ ή ηελ αλάθιεζε ηνπ δηαρεηξηζηή, γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ, ηνλ δηνξηζκφ 

θάπνηνπ ειεγθηή αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ απνθιεηζκφ 

θάπνηνπ εηαίξνπ. 

Αθφκα γηα ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ παξάηαζε δηάξθεηαο ηεο, θαζψο επίζεο 

γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ζε άιιε εηαηξηθή κνξθή θαη γηα ηε ζπγρψλεπζε ηεο είλαη 

αξκνδηφηεηα ησλ εηαίξσλ ηεο. 

Σέινο φπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

είλαη αξκνδηφηεηα ησλ εηαίξσλ. Αλ απνθαζηζηεί απφ θνηλνχ ε αλάζεζε εμνπζίαο ζηνλ 



 

 

δηαρεηξηζηή γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, απηή δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη 

ηελ ηξηεηία.14 

Γεληθή πλέιεπζε 

Η ηαθηηθή ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη κία θνξά θαηά έηνο θαη κέζα ζε ηέζζεξεηο 

κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο κε αληηθείκελν ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ θαη πηζαλψο ηελ απαιιαγή ηνπ 

δηαρεηξηζηή ή ηνπ ειεγθηή αλ ππάξρεη, απφ ηελ επζχλε ηνπο. Δπίζεο ζπδήηεζε θαη 

απφθαζε άιισλ ζεκάησλ δελ απνθιείεηαη.  

Έθηαθηε ζπλέιεπζε είλαη εθείλε πνπ δελ ζπγθαιείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα νχηε έρεη εηδηθή αξκνδηφηεηα. πγθαιείηαη φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ 

ηνλ δηαρεηξηζηή ή απφ ηνπο εηαίξνπο γηα ηε ιήςε θάπνηαο απφθαζεο γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Δπίζεο ε ζπλέιεπζε δηαθξίλεηαη ζε ζπλήζε θαη εμαηξεηηθή. Η πξψηε ζπγθαιείηαη 

γηα ζέκαηα κηθξφηεξεο ζεκαζίαο θαη κπνξεί λα απνθαζίδεη κε κηθξή πιεηνςεθία, ελψ ε 

δεχηεξε αζρνιείηαη κε ζέκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο θαη απνθαζίδεη κε απμεκέλε 

πιεηνςεθία. 

 

 

 

3.3 Γιανομή Κεπδών- Φοπολογία 

Η ΙΚΔ είλαη ππνρξεσκέλε λα ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο, 

‘Γηπινγξαθηθά’ ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ λένπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο 

πλαιιαγψλ πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. 

 Δπίζεο ζπληάζζεη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

ηζνινγηζκφ, ησλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ησλ πίλαθα δηάζεζεο 

απνηειεζκάησλ θαη ην πξνζάξηεκα. Η ηειεπηαία απηή θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί πιήξε εηθφλα γηα 

ηηο πξνεγνχκελεο θαηαζηάζεηο, γηα ηνλ νπνηνδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο εηαηξείαο. 

ην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο, πξαγκαηνπνηείηε απνγξαθή φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο εηαηξείαο, κε ιεπηνκεξή απνγξαθή θαη 
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Ν. 4072/2012. Δθδφζεηο  ΑΚΚΟΤΛΑ 2012, (ζει 215) 

 



 

 

απνηίκεζε. Γηα ηελ θαηάξηηζε, ηε δεκνζίεπζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ΙΚΔ, εθαξκνγή έρνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν 2190/1920 πεξί 

ΑΔ. 

Κάζε έηνο πξηλ ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ θξαηείηαη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηφ 5% επί 

ησλ θαζαξψλ θεξδψλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Σν απνζεκαηηθφ απηφ 

κπνξεί κφλν λα θεθαιαηνπνηείηε ή λα ζπκςεθίδεηαη κε ινγηζηηθέο δεκηέο. ηεξίδεη 

δειαδή ην απνζεκαηηθφ απηφ ην θεθάιαην ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δεκίεο γηα ηελ 

εηαηξεία. Δπίζεο αλ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή αλ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνπο 

εηαίξνπο κπνξεί λα απνθαζηζηεί θαη ε θξάηεζε θαη άιισλ απνζεκαηηθψλ γηα ηελ 

εηαηξεία. Σέινο νη ίδηνη νη εηαίξνη απνθαζίζνπλ γηα ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ηεο 

εηαηξείαο, βάζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη ν θαζέλαο, ρσξίο απηή ε δηαλνκή 

ησλ θεξδψλ λα είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηε κεξηά ηεο εηαηξείαο. 

ε φηη αλαθνξά ηε θνξνινγία ησλ θεξδψλ είλαη αληίζηνηρε κε απηή ησλ ΔΠΔ θαη 

ησλ ΑΔ, δειαδή 26% επί ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο θαη 10% επί ησλ δηαλεκφκελσλ 

θεξδψλ θάζε εηαίξνπ ζε πεξίπησζε δηαλνκήο. Με ηελ παξαθξάηεζε απηνχ ηνπ θφξνπ 

εμαληιείηε ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ εηαίξσλ. Η παξαθξάηεζε απηή 

δηελεξγείηε θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζνδεκάησλ, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη απνδίδεηαη ζην δεκφζην εθάπαμ κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ 

πνπ έγηλε ε παξαθξάηεζε.    

Αο δνχκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δηαλνκήο ησλ θεξδψλ κηαο ΙΚΔ: 

Έζησ φηη έρνπκε κηα ΙΚΔ ε νπνία ζπζηήζεθε απφ ηνπο εηαίξνπο Α θαη Β. Σν 

εηαηξηθφ θεθάιαην απνηειείηε απφ 10000 εηαηξηθά κεξίδηα 1 επξψ ην θαζέλα. Έρνπκε 

δειαδή σο εηαηξηθφ θεθάιαην 10000 επξψ ην νπνίν αλαινγεί ζε 6000 θαη 4000 εηαηξηθά 

κεξίδα  αληίζηνηρα ζηνπο εηαίξνπο Α θαη Β. Η εηαηξεία παξνπζηάδεη ινγηζηηθά θέξδε 

15000 επξψ πνπ κε ηε θνξνινγηθή αλακφξθσζε νξίδνληαη ζηα 18000 επξψ. Δπίζεο νη 

εηαίξνη απνθαζίδνπλ ηελ παξαθξάηεζε 2000 επξψ πξφζζεηνπ απνζεκαηηθνχ  θαη ηα 

ππφινηπα θέξδε ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο εηαίξνπο αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

 

 

Έρνπκε ινηπφλ: 

 

18000 * 26%= 4680,00 επξψ πνπ είλαη θαη ν θφξνο πνπ ζα πξνθχςεη επί ησλ 

θεξδψλ ηεο εηαηξείαο  

 

 

Λνγηζηηθά θέξδε 15000,00 - 4680,00= 10320,00 ινγηζηηθά θέξδε πξηλ ηε δηαλνκή 



 

 

10320,00 * 5% = 516,00 ππνινγηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ 

 

 

Τπνινγηζκφο δηαλεκφκελσλ θεξδψλ: 

10320,00- 516,00- 2000,00 ( πξφζζεην απνζεκαηηθφ)= 7804,00 

 

Δηαίπορ Α: 7804,00* 60%= 4682,40 

 

4682,40*10%=468,24  ππνινγηζκφο θφξνπ ηνπ εηαίξνπ Α 

4682,40- 468,24 =4214,16 επξψ ηα θαζαξά θέξδε ηνπ Α 

 

Δηαίπορ Β: 7804,00*40%=3121,60 

 

3121, 60*10%=312,16 ππνινγηζκφο θφξνπ εηαίξνπ Β 

3121, 60- 312,16=2809,44 επξψ ηα θαζαξά θέξδε ηνπ Β15 

 

 

3.4 Σήπηζη Βιβλίων 

 

Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα ηεξεί ηα εμήο βηβιία: 

 

1. Βιβλίο εηαίπων 

ην βηβιίν απηφ θαηαρσξνχληαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ εηαίξσλ, ν αξηζκφο ησλ 

κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη ν θαζέλαο, θαζψο θαη ην είδνο ηεο εηζθνξάο πνπ εθπξνζσπνχλ ηα 

κεξίδηα απηά. Δπίζεο αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο θηήζεο θαη κεηαβίβαζεο ή επηβάξπλζεο ηνπο 

θαζψο θαη ηα εηδηθά δηθαηψκαηα πνπ παξέρεη ην θαηαζηαηηθφ ζηνπο εηαίξνπο.  
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2. Δνιαίο βιβλίο ππακηικών αποθάζεων ηων εηαίπων και αποθάζεων ηηρ 

διασείπιζηρ. 

ην βηβιίν απηφ αλαγξάθνληαη φιεο νη απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ πνπ ιακβάλνληαη 

ζε ζπλέιεπζε ή εθηφο ζπλέιεπζεο θαη απνθάζεηο δηαρείξηζεο πνπ ιακβάλνληαη απφ 

πεξηζζφηεξνπο θαη φρη κφλν έλα δηαρεηξηζηή θαη δελ αθνξνχλ ζέκαηα ηξέρνπζαο 

δηαρείξηζεο, αιιά ζπληζηνχλ πξάμεηο θαηαρσξεκέλεο ζην Γ.Δ.ΜΗ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. Η θαηαρσξεζέλ πξάμε ζα έρεη ζπζηαηηθφ ή 

πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα αλάινγα κε ηε ζρέζε πνπ έρεη ε πξάμε απηή έλαληη ζε 

ηξίηνπο. 

Σν βηβιίν εηαίξσλ θαη ην εληαίν βηβιίν πξαθηηθψλ ζεσξνχληαη απφ ηελ αξκφδηα 

ΓΟΤ θαη ζπληζηνχλ εκπνξηθά βηβιία πνπ ηεξνχληαη παξάιιεια κε ηα εκπνξηθά βηβιία 

ηνπ άξζξνπ 8 ΔΝ. Σέινο ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ 

ηνπο ζηνπο εηαίξνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κεθάλαιο 4 

Γιαδικαζίερ ελέγσος ηηρ εηαιπείαρ  

4.1 Δηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ 

Η Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία ζπληάζζεη ηηο εμήο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θάζε ρξφλν: 

1. Ιζολογιζμόρ  

Η νπνία θαηάζηαζε απεηθνλίδεη ην ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ ηεο εηαηξείαο. Αλ 

ην ελεξγεηηθφ ππεξβαίλεη ην παζεηηθφ ε εηαηξεία έρεη θέξδε αιιηψο αλ ην παζεηηθφ 

ππεξβαίλεη ην παζεηηθφ ε εηαηξεία έρεη δεκία. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε θαηάξηηζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ είλαη ε ζχληαμε απνγξαθήο. 

 

2.Λογαπιαζμόρ αποηελεζμάηων σπήζηρ  

Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ ζπλνδεχεη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη απεηθνλίδεη ηελ 

πξνζζαθαίξεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ εηαηξεία θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο. Με ηελ πξνζζαθαίξεζε ησλ εμφδσλ πξνθχπηεη θαη ην 

απνηέιεζκα ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θέξδνο ή δεκηά. 

 

3.Πίνακαρ διάθεζηρ αποηελεζμάηων 

ηνλ πίλαθα απηφ, ν νπνίνο ζπλνδεχεη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηνλ ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, αλαγξάθνληαη ηα θέξδε ή νη δεκηέο ηεο εηαηξείαο θαη 

πξνηείλεηαη ζηνλ δηαρεηξηζηή ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ θεξδψλ. 

 

4.Πποζάπηημα 

ηνλ πίλαθα απηφ αλαγξάθνληαη δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ππνινίπσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ δηαρεηξηζηή 

γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο ε νπνία θαη έιεμε. 

Απογπαθή 

Μία θνξά ην ρξφλν, ζην ηέινο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, ν δηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη 

λα ζπληάμεη απνγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο 

εηαηξείαο, κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή θαη απνηίκεζε. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξείαο θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή κε βάζε ηελ απνγξαθή απηή.  

 

 



 

 

4.2 Έλεγσορ 

Γηα  ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ 

Δηαηξηψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36, 36
α
, 37 θαη 38 θαζψο θαη ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 43
α
 ηνπ λφκνπ 2190/1920. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηζρχνπλ ηα εμήο. Οη εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 

2 απφ ηα 3 αξηζκεηηθά φξηα ησλ θξηηεξίσλ ηνπ άξζξνπ 42 α ηνπ λφκνπ 2190/1920( 

δειαδή ην ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ λα είλαη θάησ απφ 4.400.000 επξψ, ν θαζαξφο 

θχθινο εξγαζηψλ λα είλαη θάησ απφ 8800000 επξψ θαη ν κέζνο φξνο πξνζσπηθνχ πνπ 

απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο λα είλαη θάησ απφ 50 άηνκα), 

ειέγρνληαη απφ έλα ηνπιάρηζηνλ νξθσηφ ινγηζηή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί νξθσηψλ ινγηζηψλ. Αληίζεηα, ζηνλ έιεγρν παχνπλ λα ππάγνληαη νη 

εηαηξείεο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ησλ 2  απφ ηα ηξία θξηηήξηα ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 

εηαηξηθέο ρξήζεηο. 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ θάησ απφ 

1.000.000 επξψ δελ ππφθεηηαη ζε νπνηνδήπνηε έιεγρν. Αλ ππεξβαίλνπλ ην 1.000.000 

επξψ θαη δελ ππεξβαίλνπλ ηα 2 απφ ηα 3 θξηηήξηα πνπ αλαθέξακε θαη πξηλ, ειέγρνληαη 

απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ειεγθηέο πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ πνπ έρνπλ άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο ή απφ έλαλ νξθσηφ ειεγθηή- 

ινγηζηή. Πάλησο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 1.000.000 

λα απνθαζίδνπλ κε ηε ζπλήζε ζπλέιεπζε, βάζεη θαηαζηαηηθνχ, ηελ ππνβνιή εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ειεγθηέο πηπρηνχρνπο ή απφ νξθσηνχο ειεγθηέο-

ινγηζηέο. 

Πάλησο ηφζν ν ππνρξεσηηθφο φζν θαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην θαηαζηαηηθφ 

έιεγρνο απνηειεί πξνυπφζεζε ηνπ θχξνπο ηεο  απφθαζεο έγθξηζεο ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

4.3 Λόγοι Λύζηρ  

Η Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία ιχεηαη κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθφζνλ 

ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο θαη αθνινπζψληαο πάληα ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 Δπίζεο ε εηαηξεία ιχεηαη εθφζνλ παξέιζεη ν νξηζκέλνο ρξφλνο δηάξθεηαο εθηφο 

θαη αλ ν ρξφλνο παξαηαζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο απφθαζεο ησλ εηαίξσλ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ιχζεο ηεο εηαηξείαο  δελ ρξεηάδεηαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή 

θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ φπσο δελ ρξεηάδεηαη επίζεο θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. ηε ζπλέρεηα ε εηαηξεία ιχλεηαη απηνδίθαηα θαη εηζέξρεηαη ζην ζηάδην ηεο 

εθθαζάξηζεο. 

Λφγνο ιχζεο είλαη αλ ε εηαηξεία θεξπρηεί ζε πηψρεπζε. Η δηθαζηηθή απφθαζε 

πνπ θήξπμε ηελ εηαηξεία ζε πηψρεπζε θαηαρσξείηαη ζην Γ.Δ.ΜΗ. Μεηά ηελ πηψρεπζε 



 

 

δελ αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε βάζε ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ αιιά ε πησρεπηηθή εξγαζία, 

έηζη ψζηε λα δηαρεηξηζηεί ε κε πησρεπηηθή πεξηνπζία, λα ππνβιεζεί θαη λα ππνζηεξηρηεί 

ην ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο θαη φηαλ παχζνπλ νη εξγαζίεο πηψρεπζεο λα 

αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο 

απφθαζεο χζηεξα απφ αίηεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξείηαη φηη ε πηψρεπζε νπδέπνηε 

θεξχρζεθε. 

Δπίζεο άιινο ιφγνο ιχζεο ηεο εηαηξείαο ζσξείηαη ε παξάιεςε αχμεζεο 

θεθαιαίνπ απφ ηελ εηαηξεία φηαλ παχζεη λα ηζρχεη θάπνηα θεθαιαηαθή κεξίδα χζηεξα 

απφ απνρψξεζε θάπνηνπ εηαίξνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, έθηνο απφ ηε ιχζε ιφγνπ ηεο παξφδνπ 

ηεο δηάξθεηαο ηεο, απηή θαηαρσξείηε ζην Γ.Δ.ΜΗ κε κέξηκλα ηνπ εθθαζαξηζηή. Η 

θαηαρψξεζε άιινηε έρεη ζπζηαηηθφ (ιχζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ) θαη άιινηε 

δεισηηθφ ραξαθηήξα (ιχζε ιφγν πηψρεπζεο ή κε απφθαζε δηθαζηεξίνπ). Αλ δελ 

νξίδεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ δελ 

απνθαζηζηεί θάηη δηαθνξεηηθφ, ρξέε εθθαζαξηζηή εθηειεί ν δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο.16 

4.4 Δκκαθάπιζη εηαιπείαρ    

Αλ ιπζεί ε εηαηξεία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, εθηφο απφ ηελ θήξπμε απηήο ζε 

πηψρεπζε αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. Μέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο 

ηεο εθθαζάξηζεο ε εηαηξεία εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηελ επσλπκία ηεο, ζηελ νπνία 

πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο ‘ππφ εθθαζάξηζε’. 

Η εμνπζία ησλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ην ζηάδην απηφ πεξηνξίδεηαη ζηηο 

αλαγθαίεο πξάμεηο  γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. κσο αλ επηβάιιεηαη 

απφ ην ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο θαη ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ, νη εθθαζαξηζηέο κπνξνχλ λα 

επηρεηξνχλ λέεο πξάμεηο. 

Η εθθαζάξηζε ελεξγείηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή εθηφο θαη αλ πξνβιέπεηαη θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ ην θαηαζηαηηθφ ή αλ απνθαζίζνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ ζηε ζπλέιεπζε 

ησλ εηαίξσλ, κε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Η 

απφθαζε πνπ νξίδεη εθθαζαξηζηέο ππνβάιιεηαη κε θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. 

πσο νη δηαρεηξηζηέο, έηζη θαη νη εθθαζαξηζηέο ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ ηεο 

εθθαζάξηζεο, εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία θαη ππνγξάθνπλ γη απηή ππφ ηελ εηαηξηθή 

επσλπκία. Δμάιινπ αλ δελ νξίδεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην θαηαζηαηηθφ, νη 

εθθαζαξηζηέο δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία φηαλ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ.17 
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                                       Κεθάλαιο 5 

Μεηαηποπή-ζςγσώνεςζη 

5.1  Μεηαηποπή ΙΚΔ ζε άλλη εηαιπική μοπθή 

Η ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία, κπνξεί κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ λα 

κεηαηξαπεί ζε εηαηξεία άιιεο κνξθήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξάγξαθνο 5. ε θάζε 

πεξίπησζε αλ κεηά ηε κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο, εηαίξνη νη νπνίνη επζχλνληαη γηα ρξέε 

ηεο εηαηξείαο απαηηείηαη ε ξεηή ζπλαίλεζε απηψλ. 

Γηα ηε κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο αθνινπζείηε ε ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο λέαο εηαηξηθήο κνξθήο. Απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην 

Γ.Δ.ΜΗ, ηεο απφθαζε ηεο κεηαηξνπήο θαη ηνπ λένπ θαηαζηαηηθνχ, ε κεηαηξεπφκελε 

Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία ζπλερίδεηαη ππφ ηελ λέα εηαηξηθή κνξθή. Η λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα ηεο εηαηξείαο ζπλερίδεηαη θαη νη εθθξεκέο δίθεο ζπλερίδνληαη ζην φλνκα 

ηεο εηαηξείαο ππφ ηε λέα κνξθή, ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο δίθεο. Οη δηνηθεηηθέο άδεηεο πνπ 

είραλ δνζεί ππέξ ηεο κεηαηξεπφκελεο εηαηξείαο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαηαη. 

Αλ ππάξρνπλ κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο, ζα πξέπεη  

πξηλ απφ ηε κεηαηξνπή λα ππνγξαθεί ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ εηαίξνπ θαη ηεο εηαηξείαο πνπ 

λα ξπζκίδεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ κεηά ηε κεηαηξνπή. 

Αλ ππάξρνπλ κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εγγπεηηθέο εηζθνξέο, νη εηαίξνη 

εμαθνινπζνχλ λα επζχλνληαη θαη κεηά ηελ κεηαηξνπή γηα δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ γηα ηηο 

εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη θαη ηελ θαηαρψξηζε ηεο κεηαηξνπήο 

ζην Γ.Δ.ΜΗ, εθηφο θαη αλ νη δαλεηζηέο ζπγθαηαηέζεθαλ εγγξάθσο ζηε κεηαηξνπή ηεο 

εηαηξείαο.18 

 

5.2 Μεηαηποπή άλληρ εηαιπικήρ μοπθήρ ζε ΙΚΔ 

Δηαηξεία άιιεο κνξθήο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ΙΚΔ κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ ή 

ησλ κεηφρσλ ηεο, αθνινπζψληαο πάληα ηελ πξνβιεπφκελε λνκνζεζία ιχζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξηθήο κνξθήο. ε θάζε πεξίπησζε εηαίξνη πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ 
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εηαηξηθά κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εμσθεθαιαηαθέο ή εγγπεηηθέο εηζθνξέο απαηηείηαη 

ε ζπλαίλεζε απηψλ. 

 Γηα ηε κεηαηξνπή αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο 

ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην άξζξν 51. 

Η απφθαζε ηεο κεηαηξνπήο καδί κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο θαηαρσξίδνληαη ζην 

Γ.Δ.ΜΗ, φκσο ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαηξνπήο δελ επέξρνληαη αλ κέζα ζε πξνζεζκία 

ελφο κήλα απφ ηελ θαηαρψξηζε δαλεηζηήο ή δαλεηζηέο πξνβάινπλ έγγξαθεο αληηξξήζεηο 

γηα ηε κεηαηξνπή. ε πεξίπησζε πνπ πξνβιεζνχλ αληηξξήζεηο ην δηθαζηήξην κπνξεί, 

χζηεξα απφ αίηεζε ηεο εηαηξείαο λα επηηξέςεη ηελ κεηαηξνπή αλ θξίλεη φηη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ή νη εγγπήζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη νη δαλεηζηέο λα 

κελ δηθαηνινγνχλ ηηο αληηξξήζεηο. 

Η αίηεζεο θνηλνπνηείηαη ζηνπο δαλεηζηέο πνπ έρνπλ ππνβάιεη ηεο αληηξξήζεηο. 

. Η λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο εηαηξείαο ζπλερίδεηαη θαη νη εθθξεκέο δίθεο 

ζπλερίδνληαη ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο ππφ ηε λέα κνξθή, ρσξίο ηε δηαθνπή ηεο δίθεο. Οη 

δηνηθεηηθέο άδεηεο πνπ είραλ δνζεί ππέξ ηεο κεηαηξεπφκελεο εηαηξείαο ζπλερίδνπλ λα 

πθίζηαηαη. 

Οη νκφξξπζκνη εηαίξνη ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο ή νη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη ηεο 

εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο ε νπνία κεηαηξάπεθε ζε ΙΚΔ, εμαθνινπζνχλ λα επζχλνληαη επί 

πέληε έηε κεηά ηε κεηαηξνπή εηο νινθιήξνπ θαη απεξηφξηζηα γηα ηηο εηαηξηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ γελλήζεθαλ κέρξη ηελ θαηαρψξηζε ηεο κεηαηξνπήο ζην Γ.Δ.ΜΗ, εθηφο 

αλ νη δαλεηζηέο ζπγθαηαηέζεθαλ εγγξάθσο ζηε κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο.  

5.3 ςγσώνεςζη Ιδιωηικών Κεθαλαιοςσικών Δηαιπειών 

Η ζπγρψλεπζε ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε 

απνξξφθεζε είηε κε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο. 

ηε ζπγρψλεπζε ππφθεηληαη εηαηξείεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Γ.Δ.ΜΗ θαη 

ζπλεπψο έρνπλ απνθηήζεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη βξίζθνληαη ζε παξαγσγηθφ ζηάδην. 

κσο θαη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ήδε ιπζεί ππφθεηληαη ζε ζπγρψλεπζε θαη κάιηζηα 

αλαδξνκηθά. Απηφ ζε πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ιπζεί είηε ιφγσ ηεο παξφδνπ ηνπ 

ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο είηε ιφγσ πηψρεπζεο. 

κσο ε ζπγρψλεπζε ηεο ππφ εθθαζάξηζεο εηαηξείαο επηηξέπεηαη κφλν αλ ε 

εηαηξεία απηή πάξεη ηε ζέζε ηεο απνξξνθεκέλεο θαη βέβαηα κε ηε δεκηνπξγία λέαο 

εηαηξείαο θαη πάληνηε πξηλ αξρίζεη ε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπγρψλεπζε ππφ εθθαζάξηζεο εηαηξείαο επηηξέπεηαη ρσξίο 

πξνεγνχκελε αλαβίσζε ηεο. Αλ αλαβηψζεη κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε 

ζπγρψλεπζε θαη λα πάξεη νπνηαδήπνηε ζέζε.19   
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Κεθάλαιο 6 

 

ύγκπιζη με ηοςρ ςπόλοιποςρ εηαιπικούρ ηύποςρ 

 

 

6.1 ύγκπιζη ΙΚΔ με άλλοςρ εηαιπικούρ ηύποςρ 

Δίλαη αιήζεηα πνπ αθνξά ηηο ΙΚΔ έρεη πνιιέο αλαινγίεο ζπγθξηηηθά κε απηή ησλ 

ΔΠΔ. Έρεη δε αλαθεξζεί  πνιιέο θνξέο φηη ε ΙΚΔ ζαλ ζεζκφο έρεη ζθνπφ φρη απιά λα 

ππνθαηαζηήζεη ηελ ΔΠΔ, αιιά θαη λα ηελ αληηθαηαζηήζεη νινζρεξψο ζηελ πξάμε. κσο 

κία ΙΚΔ παξνπζηάδεη ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξα νπζηψδεηο θνηλά κε κία κε εηζεγκέλε 

ζην ρξεκαηηζηήξην ΑΔ. 

Αο δνχκε ινηπφλ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ κηαο ΙΚΔ θαη 

ησλ άιισλ δχν εηαηξηθψλ ηχπσλ πνπ αλαθέξακε. 

Αξρηθά ε ΙΚΔ ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Ν. 4072/2012 είλαη 

εληφλσο θεθαιαηνπρηθή, πνιχ πεξηζζφηεξν δειαδή απφ ηηο ΔΠΔ δηφηη νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη πιεηνςεθηθά φπσο ηηο ΑΔ θαη φρη κε δηπιή πιεηνςεθία θεθαιαίνπ θαη 

εηαίξσλ φπσο ζηηο ΔΠΔ. Μπνξεί βέβαηα θαηά πεξίπησζε λα θαηαζηεί  ιηγφηεξν 

θεθαιαηνπρηθή κε πεξηζζφηεξν πξνζσπηθά ζηνηρεία, εθφζνλ απνθαζίζνπλ νη ίδηνη νη 

εηαίξνη λα εηζάγνπλ ηα ζηνηρεία απηά ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. 

Η ΙΚΔ φπσο θαη ε ΑΔ, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζηνπο εηαίξνπο ηεο ην ειεπζέξσο 

κεηαβηβαζηφ  ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, εθφζνλ δελ εηζάγνληαη ζην θαηαζηαηηθφ θάπνηνη 

πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε απηφ. Μφλε δπζρέξεηα φζν λα αλαθνξά ηελ ΙΚΔ είλαη ηα κεξίδηα 

απηά λα αληηζηνηρνχλ ζε εμσθεθαιαηαθέο ή εγγπεηηθέο εηζθνξέο κε νινζρεξψο 

απνπιεξσκέλεο, ηφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν εηαίξνο ζα πξέπεη πξψηα λα εμαγνξάζεη 

ηηο εηζθνξέο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο κεηαβηβάζεη. Απφ ηελ άιιε κεξηά ζηηο ΑΔ είλαη 

πην δχζθνιε ε κεηαβίβαζε νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, εάλ πηνζεηεζνχλ απφ ην θαηαζηαηηθφ 

νη πεξηνξηζκνί κεηαβίβαζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξν 3 ηνπ λφκνπ Ν 3604/2007, 

παξαβίαζε ησλ νπνίσλ ζπλεπάγεηαη κε αθπξφηεηα ηε κεηαβίβαζεο. Άξα ινηπφλ 

πξνθχπηεη φηη ην εηαηξηθφ κεξίδην ηεο ΙΚΔ ειεπζέξσο κεηαβίβαζην είλαη πνχ πην 

επέιηθην απφ κηα νλνκαζηηθή κηαο ΑΔ κε ζθιεξνχο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο. 

                                                                                                                                                                             
 � Αλησλφπνπινο, Β. Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία (ΙΚΔ), Καη’ άξζξν εξκελεία ηνπ 

Ν. 4072/2012. Δθδφζεηο  ΑΚΚΟΤΛΑ 2012, (ζει 274, 275) 

 



 

 

Κακία νπζηψδεο δηαθνξά κεηαμχ κηαο ΙΚΔ θαη κίαο ΑΔ δελ πθίζηαηαη φζν 

αλαθνξά ηνλ ηξφπν ιήςεο ηνλ απνθάζεσλ απφ ηνπο εηαίξνπο ή ηνπο κεηφρνπο ή απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη κεηφρσλ αληίζηνηρα. Σφζν ζηελ ΑΔ φζν θαη ζηελ 

ΙΚΔ ηζρχεη ν θαλφλαο ηεο θεθαιαηνπρηθήο πιεηνςεθίαο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Αληίζεηα ζηελ ΔΠΔ είλαη ππνρξεσηηθή ε δηπιή πιεηνςεθία θεθαιαίνπ θαη εηαίξσλ, απηή 

είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά κεηαμχ καο ΙΚΔ ζε ζρέζε κε κηα ΔΠΔ ζην δήηεκα 

ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ πξνζδίδνληαο ζηελ ΙΚΔ ηνλ θεθαιαηνπρηθφ ηεο ραξαθηήξα. 

Γελ κπνξνχλ δειαδή ζηελ ΔΠΔ λα πάξνπλ νπνηαδήπνηε απφθαζε αλ απηή δελ 

ππεξςεθηζηεί απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηαπηφρξνλα απφ ηελ  

πιεηνςεθία ησλ εηαίξσλ. 

Μία άιιε δηαθνξά πνπ πθίζηαηαη ζρεηηθά κε ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ φζν 

αλαθνξά ηελ απαξηία ησλ εηαίξσλ πνπ απαηηείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε. πγθεθξηκέλα 

ζε κία ΙΚΔ δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο απαξηίαο θαη ε πιεηνςεθία ππνινγίδεηαη επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ησλ εηαίξσλ πνπ παξάζηεζαλ ή εθπξνζσπήζεθαλ ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε. 

Δπίζεο θακία νπζηαζηηθή δηαθνξά δελ πθίζηαηαη κεηαμχ κηαο ΙΚΔ θαη κηαο ΑΔ 

φζν αθνξά ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο. Η δηαρείξηζε θαη ε 

εθπξνζψπεζε ηεο ΙΚΔ αλαηίζεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο κε απφθαζε ηνπ 

εηαίξνπ ή ησλ εηαίξσλ. Αλ νη δηαρεηξηζηέο είλαη πεξηζζφηεξνη ελεξγνχλ ζπιινγηθά κε 

απνηέιεζκα λα θαζηεξψλεηαη ε αξρή ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο φισλ ησλ δηαρεηξηζηψλ. 

Δπίζεο θαη ζηελ ΑΔ πθίζηαηαη ε αξρή ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο αιιά ζηελ πξάμε έλα ή 

πεξηζζφηεξα πξφζσπα εθηεινχλ ρξέε δηεπζχλνπ ζχκβνπινπ απνθηψληαο εμνπζία εμ 

νλφκαηνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΑΔ θαη λα ηελ εθπξνζσπνχλ έλαληη ηξίησλ. 

Αθφκα, ζηηο ΙΚΔ δελ απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν γηα ηελ νπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ΑΔ. Αληίζεηα κε ηηο ΔΠΔ πνπ 

απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε γηα ηελ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε. 

ζν αλαθνξά ηψξα ην θνκκάηη ηεο ίδξπζεο, ζηηο ΑΔ θαη ζηηο ΔΠΔ απαηηείηαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαη ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο απαηηείηαη θεθάιαην 

ηνπιάρηζηνλ 24000 επξψ (απφ 60000 επξψ πνπ ήηαλ πξηλ) θαη 2400 επξψ (απφ 4500 πνπ 

ήηαλ πξνεγνπκέλσο) αληίζηνηρα. Αληίζεηα ζηηο ΙΚΔ  νχηε θαηά ηελ ίδξπζε ηνπο 

ρξεηάδεηαη θάπνην ζπκβφιαην έθηνο θαη αλ απηφ απνθαζίδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εηαίξνπο  ηεο επηρείξεζεο  κε κεδεληθφ θεθάιαην φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κε ην λφκν 

4155/2013. 

ηελ ΙΚΔ ζπγθξηηηθά κε ηελ ΑΔ δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε ηνπ αξρηθνχ 

θαη κεηά ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ φπσο απηφ γίλεηαη ζηηο 

ΑΔ. 

Η ΙΚΔ κπνξεί λα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν δηαρεηξηζηή κέρξη ην δηελεθέο, ελψ 

αληίζεηα ζηελ ΑΔ πξέπεη λα εθιέγεηαη λέα Γ θάζε έμε έηε. 



 

 

Η ΙΚΔ δελ πθίζηαηαη ζε δηνηθεηηθή επνπηεία αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. Αληίζεηα κε ηελ ΑΔ πνπ ππφθεηηαη ζε πνηθηιφκνξθε 

αλάκημε ηεο δηνίθεζεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο. πσο γηα παξάδεηγκα ε ζχζηαζε,  ε 

ηξνπνπνίεζε θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εγθξίλνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ ηε Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ή ηελ εθάζηνηε αξκφδηα αξρή. 

Μία ΙΚΔ κπνξεί λα έρεη ηελ πξαγκαηηθή ηεο έδξα εθηφο Διιάδαο θαη λα ινγίδεηαη 

σο ειιεληθή εηαηξεία, βάζε ηεο θαηαζηαηηθήο ηεο έδξα. Αληίζεηα κε ηελ ΑΔ πνπ 

αθνινπζεί ηελ εθάζηνηε θξαηνχζα άπνςε θαη λνκνινγία. 

Αλά πάζα ψξα κπνξνχλ νη εηαίξνη ηεο ΙΚΔ λα εηζάγνπλ πιήζνο πξνζσπηθψλ 

ζηνηρείσλ ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, θαζψο επίζεο θαη λα εηζάγνπλ ηεο αξρή ηεο 

δηπιήο πιεηνςεθίαο θεθαιαίνπ θαη ησλ εηαίξσλ γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ‘φπσο απηή 

ηζρχεη θαη ζηελ ΔΠΔ. 

Δπίζεο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ φπνηε ζέινπλ ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηεο 

ΙΚΔ ζε ΑΔ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ινηπφλ πξνθχπηεη φηη ε ΙΚΔ είλαη κία πην επέιηθηε κνξθή 

εηαηξεία ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο δχν εηαηξηθέο κνξθέο, θαη παξφιν πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

σο ε λέα κνξθή ησλ ΔΠΔ εθείλε παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξα θνηλά κε ηηο ΑΔ σο πξνο ηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο θπξίσο. πνην ή φπνηα ινηπφλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επηζπκνχλ 

λα ηδξχζνπλ κηα λέα εηαηξεία έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα λα θεξδίζνπλ ηδξχνληαο κία ΙΚΔ.  

 

6.2 Πλεονεκηήμαηα ΙΚΔ 

 

Η Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία φπσο είδακε ινηπφλ ζηηο παξαπάλσ 

παξαγξάθνπο έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο εηαηξηθνχο ηχπνπο 

θαη ζαλ θχξην ζηφρν έρεη λα αληηθαηαζηάζεη ζηα επφκελα ρξφληα ηνλ ζεζκφ ησλ ΔΠΔ. Αο 

δνχκε ελ θαηαθιείδη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ΙΚΔ. 

 

 Μεησκέλν θφζηνο ζχζηαζεο δηφηη ην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη κπνξεί λα είλαη θαη 

κεδεληθφ, ζηελ πξάμε φκσο κπνξεί λα είλαη 1000 ή 2000 επξψ φζν ρξεηάδεηαη 

δειαδή γηα λα θαιχςεη ηα πξψηα ηεο έμνδα.  

 Η ζχζηαζε κπνξεί λα γίλεη κέζα ζε κία κέξα απφ ηηο ππεξεζίεο κίαο ζηάζεο ηνπ 

ΓΔΜΗ. 

 Απαηηείηαη δεκνζίεπζε ησλ εηαηξηθψλ κεηαβνιψλ κφλν δηακέζνπ ηνπ ΓΔΜΗ θαη 

φρη κέζσ ηεο ΦΔΚ, απνθεχγεη δειαδή ην θφζηνο δεκνζίεπζεο. 

 Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο κνλνπξφζσπε. 



 

 

 ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ κφλν νη δηαρεηξηζηέο ηεο ΙΚΔ θαη ν 

κνλαδηθφο εηαίξνο αλ πξφθεηηαη γηα κνλνπξφζσπε κνξθή ΙΚΔ. 

 Οη εηζθνξέο κπνξεί λα είλαη θεθαιαηαθέο θαζψο επίζεο εμσθεθαιαηαθέο θαη 

εγγπεηηθέο. Γειαδή κπνξεί λα πξνζθέξεη ν εηαίξνο εθηφο απφ θεθάιαην,  εξγαζία 

θαη παξνρέο ππεξεζηψλ. 

 Η αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη ζηνπο εηαίξνπο, δειαδή ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο 

εηαηξείαο νη εηαίξνη επζχλνληαη απνθιεηζηηθά κφλν κέρξη ην πνζφ εηζθνξάο ηνπ 

θαη φρη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ πεξηνπζία. 

 Απηνηειήο θνξνιφγεζε ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ. 

 Η ΙΚΔ ιχεηαη κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

 ε πεξίπησζε πνπ ζέιεη θάπνηνο εηαίξνο  λα απνρσξήζεη, δηθαηνχηαη λα ιάβεη ηελ 

πιήξε αμία ησλ κεξηδίσλ ηνπ. 

 Αλ έρεη ηελ πξαγκαηηθή ηεο έδξα εθηφο Διιάδαο , εμαθνινπζεί λα ινγίδεηαη σο 

ειιεληθή εηαηξεία βάζεη ηελ θαηαζηαηηθήο έδξα. 

 Αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα απνθαζηζηεί απφ ηνπο εηαίξνπο ε κεηαηξνπή ηεο 

εηαηξείαο  ζε ΑΔ. 

 ε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ή 

ηελ εθάζηνηε αξκφδηα αξρή. 

 Η  έδξα ηεο επηρείξεζεο θαηνρπξψλεηαη κε απιή ππεχζπλε δήισζε θαη δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε πξνζθφκηζε  ζεσξεκέλνπ κηζζσηεξίνπ απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ.20 

 

 

6.3 Μειονεκηήμαηα ΙΚΔ 

Ωο κεηνλεθηήκαηα απηνχ ηνπ επέιηθηνπ εηαηξηθνχ ηχπνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο 

ππάξρνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο.  

 Η εηαηξεία ινγηζηηθά έρεη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηηο ΑΔ, δειαδή είλαη 

ππνρξεσκέλε λα ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο, λα ζπληάζζεη ηζνινγηζκφ 

                                                           
20

 � Γαιηάλεο, Γ. (2014). ΙΚΔ. Βαζηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ άιισλ εηαηξηθψλ 

κνξθψλ. Αλαθηήζεθε απφ: http://www.capital.gr/tax/news_tax.asp?id=1989623 

 

http://www.capital.gr/tax/news_tax.asp?id=1989623


 

 

θαη λα ηεξείηαη ηακείν ζηελ επηρείξεζε. Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη απμεκέλν θφζηνο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ. 

 Παξαθξάηεζε θφξνπ 5% επί ησλ θεξδψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

απνζεκαηηθνχ, ρσξίο ρξνληθφ ή πνζνηηθφ πεξηνξηζκφ. Δπίζεο ππάξρεη θνξνινγία 

26% επί ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ θαη θνξνιφγεζε 10% επί ησλ θνξνινγηθψλ 

κεξηζκάησλ. Φνξνινγνχληαη δειαδή φπσο νη ΑΔ θαη νη ΔΠΔ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κεθάλαιο 7 

Η παποςζία ηων Ιδιωηικών Κεθαλαιοςσικών Δηαιπειών ζηην 

Δλλάδα 

 

7.1 Ο θεζμόρ ηηρ ΙΚΔ ζηην Δλλάδα 

ηε ρψξα καο φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή, ε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αλαπηχζζεηαη θπξίσο κέζα απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέζα ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ). 

κσο επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξηθή κνξθή ζε ζέκαηα λνκνζεζίαο θαη εμέιημεο 

έρεη παξακείλεη ζρεδφλ ζηάζηκε, θξηλφηαλ αλαγθαίν ε εκθάληζε ηεο λέαο εηαηξηθήο 

κνξθήο πνπ έρνπκε αλαθέξεη (ΙΚΔ). Απηφ δηφηη απηή ε κνξθή εηαηξείαο παξέρεη 

πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο θαη φρη κφλν,  είλαη πην επέιηθηε, έρεη 

πην απιή ζχλζεζε θαη παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθά πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο απφ ηηο 

ππφινηπεο. χκθσλα πάληα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Ήδε αλ θαη έρεη κφιηο ηξία ρξφληα δσήο (2012), ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάδεη ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληαη εληππσζηαθά θαη επηηπρή. Απηφ δηφηη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ε ΙΚΔ ζαλ εηαηξηθή κνξθή έσο θαη ζήκεξα( Μάηνο 2015), 

ζπκθψλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κεηξψν ηνπ Γ.Δ.ΜΗ, έρνπλ ηδξπζεί 

8692 ΙΚΔ έλαληη 1457 ΑΔ, 2790 ΔΔ θαη 6515 ΟΔ. πγθεληξψλνληαο   πνζνζηφ 44,6%  

έλαληη 7,4% ησλ ΑΔ, 14,3 ησλ ΔΔ θαη 33,4% ησλ ΟΔ. Αξηζκνί πνπ πξνθαινχλ 

εληχπσζε αλ αλαινγηζηνχκε φηη νη ππφινηπεο εηαηξηθέο κνξθέο εκθαλίδνληαη εδψ θαη 

δεθαεηίεο ζηελ Διιάδα ελψ ε ΙΚΔ κφιηο ηξία ρξφληα. 

Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ παίδεη ην γεγνλφο φηη δελ απαηηείηαη 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζε ηεο παξά κφλν ηα έμνδα πνπ θξίλνπλ νη ίδηνη νη 

εηαίξνη πνπ ρξεηάδνληαη θαηά ηελ έλαξμε, θαζψο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε εγγξαθή ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΔ ησλ εηαίξσλ παξά κφλν ηνπ δηαρεηξηζηή 

ηεο εηαηξείαο ή ηνπ κνλαδηθνχ εηαίξνπ αλ πξφθεηηαη γηα κνλνπξφζσπε κνξθή. 

πσο ινηπφλ θξίλεηαη θπζηνινγηθφ, αλ δελ αιιάμεη θάηη δξακαηηθά ζηηο 

λνκνζεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο, ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ λα απμεζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν. Έηζη ζηγά ζηγά νη ΙΚΔ αλακέλεηαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ ζεζκφ ησλ 

ΔΠΔ ζε κία λέα πην επέιηθηε κνξθή ψζηε λα παξέρνληαη θίλεηξα θπξίσο ζηνπο λένπο 

επηρεηξεκαηίεο λα θάλνπλ επελδχζεηο θαη ζπλεπψο λα ζπκβάινπλ θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο. Ήδε εθηφο απφ ηηο λέεο θαη αξθεηέο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο 

έρνπλ πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηεο εηαηξείαο ζε απηή ηε λέα εηαηξηθή 

κνξθή. Η δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο κίαο πθηζηάκελεο επηρείξεζεο άξρηζε λα εθαξκφδεηαη 

επίζεκα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013, κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη κφλν γηα ην 

Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (ΔΒΔΑ), είραλ δξνκνινγεζεί 280 

κεηαηξνπέο.  



 

 

 

 

 

 

Δπίλογορ 

Μέζα απφ ηε κειέηε ησλ Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ απεηθνλίδεηαη ε 

αλάγθε γηα ηε παξνπζία εηαηξηθψλ κνξθψλ πην επέιηθησλ απφ εθείλνπο πνπ ήδε 

ππάξρνπλ. Δίδακε εμάιινπ φηη παξφιν πνπ ε λέα απηή εηαηξηθή κνξθή παξνπζηάδεη 

κφιηο ηξία ρξφληα δσήο, ήδε θαηαγξάθεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθαξκνγήο ζηε ρψξαο 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο εηαηξηθνχο ηχπνπο. πσο είλαη ινηπφλ αλακελφκελν αλ 

δελ αιιάμεη θάηη δξακαηηθά ζηε λνκνζεζία ηεο, ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ αλακέλεηαη λα 

απμεζεί θαη ηα επφκελα ρξφληα.  

Απηφ ινηπφλ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν φπσο αλαθέξακε θαη ζηα παξαπάλσ, 

ζηελ επειημία πνπ παξνπζηάδεη ε εηαηξεία ηφζν θαηά ηε ζχζηαζε ηεο φζν θαη ζηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο αιιά θαη δηαθνπήο ηεο φηαλ ρξεηαζηεί. Δπίζεο νθείιεηαη θαη ζην κεησκέλν 

θφζηνο πνπ απαηηεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο ηφζν θαηά ηεο έλαξμε ηεο φζν θαη 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Γίλνληαη ινηπφλ λέα θίλεηξα ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο θαη φρη κφλν, λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ρψξν ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Καζψο νη ΙΚΔ 

απεπζχλνληαη θπξίσο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη έρνπλ ζαλ  θχξην ζηφρν λα 

αληηθαηαζηήζνπλ κέζα ζηα επφκελα ρξφληα ησλ ζεζκφ ησλ ΔΠΔ, ν νπνίνο παξφιν πνπ 

παξνπζηάδεη πεξίπνπ 50 ρξφληα δσήο ζηελ Διιάδα, έρεη παξακείλεη ζηάζηκνο ζε ζέκαηα 

λνκνζεζίαο θαη επειημίαο. 

Σέινο αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κέρξη ηψξα εμέιημε ησλ ΙΚΔ 

παίδεη θαη ην θίλεηξν πνπ δίλεηαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή δίλνληαο 

εθηφο απφ θεθάιαην ζε ρξήκα ή ζε είδνο  θαη πξνζσπηθή εξγαζία αιιά θαη εγγπεηηθέο 

εηζθνξέο. 

Μέζα ζηα επφκελα έηε, ζα δνχκε πνηα ζα είλαη ε ζέζε πνπ ζα δηαθαηέρεη ε 

Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία ζηελ ρψξα καο ζηνλ ζεζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

άιισζηε ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα θξίλνληαη ζεηηθά θαη αηζηφδνμα. εκαληηθφ ξφιν 

ζε απηφ ζα παίμεη θαη ε ζέιεζε ησλ λέσλ θπξίσο επηρεηξεκαηηψλ λα επελδχζνπλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ζέινληαο λα έρνπλ αζθάιεηα αλαγλσξίδνληαο ηνπο θηλδχλνπο ηεο 

ζχγρξνλεο αγνξάο. 
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