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                             Χρηστικός Οδηγός για Ι.Κ.Ε. 

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία[1] (Ι.Κ.Ε.) είναι μια σχετικά νέα και 

καινοτόμα εταιρική μορφή. Η εισαγωγή της ανακοινώθηκε στις 11 Απριλίου 

2012 στο ΦΕΚ Α 86 με τον νόμο 4072/2012. Στις 29 Μαΐου 2013 ανακοινώθηκε 

στο ΦΕΚ Α 120 με τον νόμο 4155/2013 μια τροποποίηση του νόμου 4072/2012. 

Στην Ι.Κ.Ε. απαγορεύεται η άσκηση επιχειρήσεως για την οποία έχει ορισθεί από 

τον νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική μορφή (άρθρο 1 § 1 Ν.4072/2012)( όπως 

οι τραπεζικές, ασφαλιστικές και αθλητικές δραστηριότητες) 

 

Κεφάλαιο – Εμπορική Ιδιότητα – Εισφορές και ευθύνη Εταίρων 

Πλέον το κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι και μηδενικό (αντί για 1€ πού ήταν 

στην περίοδο 2012-2013). Έτσι μία Ι.Κ.Ε. μπορεί να ιδρυθεί αλλά και να μείνει 

χωρίς καθόλου κεφάλαιο, π.χ. μετά από απρόβλεπτη μείωση κεφαλαίου, χωρίς 

αυτό αυτομάτως να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την εταιρία, π.χ. όταν έχει 

ακόμα εξωκεφαλαιακές εισφορές. 

Η  Ι.Κ.Ε. ασφαλώς και έχει νομική προσωπικότητα ,είναι εμπορική ακόμη και 

αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται 

μόνο η εταιρεία με την περιουσία της (κεφαλαιουχική εταιρεία). Η ιδιωτική 

κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να 

καθίσταται μονοπρόσωπη.  

Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με κεφαλαιακές,  εξωκεφαλαιακές ή με 

εγγυητικές εισφορές. .  

α) Κεφαλαιακές εισφορές σε μετρητά ή σε είδος, που σχηματίζουν το εταιρικό 

κεφάλαιο (άρθρο 77). β) Εξωκεφαλαιακές εισφορές, οι οποίες συνίστανται σε 

παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, 

όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών 

ή παροχής υπηρεσιών. Η αξία των εισφορών αυτών καθορίζεται στο καταστατικό 



ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ – ΕΛΕΝΗ Μ.ΠΑΛΙΟΥΡΑ 
ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ_ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 

2 

(άρθρο 78). γ) Εγγυητικές εισφορές, οι οποίες συνίστανται στην ανάληψη 

ευθύνης έναντι των τρίτων για χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο 

καταστατικό (άρθρο 79). 

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη 

σύσταση της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως, 

μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε 

τρεις μήνες από τη σύσταση της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές 

υποχρεώσεις. 

Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο 

και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία. 

Επωνυμία ΙΚΕ 

Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το 

όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας 

που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να 

αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. 

Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε 

κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή το 

ακρωνύμιο “Ι.Κ.Ε.”. Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται 

ως “Private Company” ή/ και το ακρωνύμιο “P.C.”. 

Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις 

“Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή “Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”. Για 

τις διεθνείς συναλλαγές, οι ανωτέρω λέξεις εκφράζονται ως “Single Member 

Private Company” ή/και “Single Member P.C.”». 

«Φανταστική» επωνυμία είναι, επίσης, επιτρεπτή 

Η έδρα της ΙΚΕ 
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Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει την έδρα της στο δήμο που αναφέρεται 

στο καταστατικό της. Η  Ι.Κ.Ε.  μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή 

άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής. 

Διάρκεια της ΙΚΕ 

Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της 

διάρκειας στο καταστατικό, η εταιρεία διαρκεί δώδεκα (12) έτη από τη σύσταση 

της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο, η παράταση 

ισχύει για δώδεκα (12) έτη.   

Συγκριτική επισκόπηση Ι.Κ.Ε. 

• Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου. Μια ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί 

με ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο. 

• Τα τέλη ίδρυσης είναι μικρότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τέλη για την ίδρυση 

ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Α.Ε. Όλες οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται μέσω του ΓΕΜΗ ή 

της εταιρικής ιστοσελίδας. 

• Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να συνταχθεί και με ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς 

να απαιτείται η συνδρομή συμβολαιογράφου. Κατ’ εξαίρεση η Ι.Κ.Ε συνιστάται με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο στις ειδικές περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος ή λόγω 

εισφοράς στην εταιρία περιουσιακών στοιχείων. Το καταστατικό της ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας και οι τροποποιήσεις του, εφόσον είναι ιδιωτικά 

έγγραφα, καθώς και οι αποφάσεις των εταίρων της και τα πρακτικά μπορούν να 

συντάσσονται και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 

περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 14 του ν. 3419/ 2005 (Α` 297). Στις 

σχέσεις της εταιρείας και των εταίρων με τους τρίτους υπερισχύει το κείμενο στην 

ελληνική. 
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• Για τους εταίρους της Ι.Κ.Ε η ασφάλιση είναι προαιρετική, ενώ ασφαλίζεται 

υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριστής της ΙΚΕ. 

• Στις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. οι εταίροι εγγυώνται με τη δική τους ατομική περιουσία 

(κινητή ή ακίνητη) για τις οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Αντιθέτως στις 

Ι.Κ.Ε οι εταίροι δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα 

χρέη της εταιρίας. Στις Ι.Κ.Ε για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η 

εταιρία με την περιουσία της και όχι με την περιουσία των εταίρων. 

•  Η λήψη απόφασης σε μια Ε.Π.Ε απαιτεί διπλή πλειοψηφία. Δηλαδή, αν οι εταίροι 

είναι πέντε, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι τρεις και ταυτόχρονα αυτοί οι τρεις να 

κατέχουν ποσοστό άνω του 51% της εταιρίας. Στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 

Εταιρίες, τέτοιο εμπόδιο δεν υπάρχει. Όποιος έχει το μεγαλύτερο εταιρικό μερίδιο 

λαμβάνει και τις αποφάσεις. 

 

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

4072/2012 και τις αντίστοιχες παρατηρήσεις της έκθεσης της Διεύθυνσης 

Επιστημονικών Μελετών της Βουλής προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: α) Το 

κίνητρο για την καθιέρωση του νέου εταιρικού τύπου της ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας ήταν η ανάγκη να εξυπηρετηθεί η μικρομεσαία 

επιχειρηματική δραστηριότητα με έναν εταιρικό τύπο πιο ευέλικτο και 

πιο απλό, σε σχέση με τους υπάρχοντες ως τώρα τύπους εταιρειών (προσωπικές 

εταιρείες - ΕΠΕ - ΑΕ). Αναφέρεται, μάλιστα, ότι ανάλογη προσπάθεια γίνεται και 

στην Ευρωπαϊκή Ενωση με την προώθηση ενός ευρωπαϊκού τύπου «ιδιωτικής» 

εταιρείας, που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις πρακτικές ανάγκες της 

μικρομεσαίας επιχείρησης. Κρίθηκε ότι στην Ελλάδα αυτό το τελευταίο δεν 

μπορεί να εξυπηρετηθεί με τους υπάρχοντες εταιρικούς τύπους, επειδή: · Στις 

προσωπικές εταιρείες (OE - EE) υπάρχει για τον επιχειρηματία ομόρρυθμο εταίρο 

ο βραχνάς της απεριόριστης και σε ολόκληρο ευθύνης του για τα χρέη της 

εταιρείας. · Oι ανώνυμες εταιρείες, λόγω του κεφαλαιουχικού τους χαρακτήρα, 
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ταιριάζουν περισσότερο στις μεγάλες επιχειρήσεις. · Και οι ΕΠΕ, που αποτελούν 

τον ενδιάμεσο, μεταξύ των δύο ανωτέρω, τύπο και διέπονται από μία γερασμένη 

νομοθεσία (Ν. 3190/55), δεν μπορούν να παίξουν τον ρόλο που προορίζει ο 

νομοθέτης για τις ΙΚΕ, κυρίως λόγω της απαιτούμενης διπλής πλειοψηφίας στη 

λήψη αποφάσεων και της γραφειοκρατικής συχνής συμβολαιογραφικής 

παρέμβασης στις βασικές αποφάσεις των οργάνων της ΕΠΕ. O νομοθέτης 

προτίμησε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πρακτικών αναγκών της σύγχρονης 

μικρομεσαίας επιχείρησης, να εισάγει τον καινοφανή εταιρικό τύπο της ΙΚΕ, αντί 

να εκσυγχρονίσει την περί ΕΠΕ νομοθεσία (Ν. 3190/55) προς την κατεύθυνση 

αυτή. Θα φανεί στο μέλλον κατά πόσο ήταν επιτυχής αυτή η επιλογή. Και τούτο, 

γιατί ο νέος εταιρικός τύπος της ΙΚΕ, που φιλοδοξεί να παίξει τον ρόλο της απλής 

και ευέλικτης εταιρείας, διέπεται από ένα πληθωρικό πλέγμα κανόνων με 

νεωτεριστικές διατάξεις, όπως είναι οι «εξωκεφαλαιακές» και «εγγυητικές» 

εισφορές, η διπλή έδρα (καταστατική και πραγματική) και άλλες. Επίσης, 

υπάρχουν πολλές αναφορές στα σχετικά με την ΙΚΕ άρθρα του Ν. 4072/2012, 

ότι στον νέο εταιρικό τύπο εφαρμόζονται, ανάλογα, άλλοτε οι διατάξεις περί 

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

εταιρειών.  

Η προσωπική μου άποψη βέβαια είναι ότι ανάλογα με την περίπτωση σύστασης 

νέου νομικού προσώπου, θα πρέπει να προταθεί και η κατάλληλη μορφή 

εταιρείας και για αυτό τον λόγο συνιστώ στους Συναδέλφους, όπως επίσης και 

στους επιχειρηματίες και πολίτες πάντα πριν προχωρήσουν σε σύσταση εταιρικού 

νομικού προσώπου να συζητούν, να αναλύουν και να καταλήγουν μετά από 

μελέτη μαζί με τους Νομικούς Συμβούλους τους  στην επιλογή του σωστού 

εταιρικού σχήματος που θα ξεκινήσουν . 

Εταιρική διαφάνεια 

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

το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 
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79, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, 

καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. 

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της 

να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα 

και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με 

την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς 

και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στη συνέχεια αυτή 

καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. . 

Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι 

υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις 

πληροφορίες της σε οποιονδήποτε τις ζητεί., 

Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ. 

Η σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας γίνεται με εγγραφή της 

εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, όπου υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από 

το άρθρο 16 του ν. 3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού. 

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται και η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

Ποιες είναι οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις για τις ΙΚΕ;  Η  καταχώριση  

πιστοποίησης  καταβολής  αρχικού  κεφαλαίου,  καθώς  και  η  πιστοποίηση  της  

αύξησης  του  εταιρικού  κεφαλαίου,  ηλεκτρονικά  μέσω  της  εφαρμογής, (άρθρο 

77 παρ. 4, N. 4072/12) σε ένα μήνα από την σύσταση της  εταιρείας ή τη 

δημοσίευσης της αύξησης του κεφαλαίου,  η δήλωση της ιστοσελίδας, 

ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής, (άρθρο 47 παρ.  2, N. 4072/12) σε ένα μήνα 

από την σύσταση της εταιρείας και οι οικονομικές καταστάσεις . 

Ευθύνη διαχειριστή Ι.Κ.Ε. 

Η ευθύνη του διαχειριστή μιας Ι.Κ.Ε. έναντι της εταιρείας αφορά τις εκ μέρους 

του διαχειριστή υπαίτιες παραβάσεις ως προς τη συμμόρφωσή του με τον νόμο 
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που διέπει την εταιρική λειτουργία της ΙΚΕ (ν. 4072/2012) και το καταστατικό 

της. Το θέμα είναι σύνθετο και πολύπλοκο. Ο διαχειριστής ΙΚΕ μπορεί να 

ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν με την προσωπική του 

περιουσία, σε ορισμένες περιπτώσεις.   

Ο διαχειριστής ΙΚΕ, ανεξάρτητα του εάν είναι ταυτόχρονα και εταίρος της ΙΚΕ, 

ευθύνεται έναντι της Φορολογικής Αρχής προσωπικά και αλληλέγγυα για την 

πληρωμή των φόρων, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους. Πρόστιμα ή 

τυχόν διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στην εταιρία, και αφορούν 

ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη θητεία του διαχειριστή και δεν καταβλήθηκαν στο 

Δημόσιο από δική του υπαιτιότητά. Το ίδιο ακριβώς ισχύει όσον αφορά το 

ποσοστό ευθύνης του διαχειριστή για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και 

απαιτήσεις τρίτων ιδιωτών. 

Εάν κάποιο φυσικό πρόσωπο έχει την ιδιότητα του διαχειριστή ΙΚΕ, αλλά στην 

πραγματικότητα άλλο πρόσωπο ασκεί τη διαχείριση της εταιρίας, μπορεί να 

προσφύγει δικαστικώς για την αποποίηση ευθύνης. 

Μια εταιρία Ι.Κ.Ε. δύναται να αντιμετωπιστεί σε ένα δικαστήριο ως προς την 

απόδοση  ευθυνών και την ανάληψη χρεών,  σαν μια ατομική επιχείρηση. Αυτό 

μπορεί να συμβεί σε εταιρίες που λειτουργούν κάτω από ένα και μόνο φυσικό 

πρόσωπο (έναν επιχειρηματία), όπως είναι η περίπτωση της Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. 

Ευθύνη Εταίρων 

Η  ευθύνη των εταίρων της ΙΚΕ  είναι περιορισμένη και επομένως οι εταίροι της 

ΙΚΕ δεν ευθύνονται για τα χρέη της, με την επιφύλαξη του άρθρου 79,του 

4072/2012, που προβλέπει εγγυητικές εισφορές, μέσω των οποίων ο εταίρος 

αναλαμβάνει ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας μέχρις ενός ορισμένου ποσού, το 

οποίο αναφέρεται στο καταστατικό. 

Λήψη Αποφάσεων 
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Στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, όποιος έχει το μεγαλύτερο εταιρικό 

μερίδιο λαμβάνει και τις αποφάσεις, εκτός φυσικά και αν υπάρχει ειδική 

δέσμευση στο καταστατικό με συγκεκριμένη πρόβλεψη, ενώ πχ η λήψη απόφασης 

σε μια Ε.Π.Ε απαιτεί διπλή πλειοψηφία(ποσοστά και κεφαλές ψήφων). Αυτό(στην 

περίπτωση της ΕΠΕ), δυσχεραίνει τη λειτουργία της εταιρίας, ενώ πολλές φορές η 

απουσία ενός εταίρου μπορεί να μπλοκάρει τη λήψη αποφάσεων, κάτι που 

αποτρέπεται στις ΙΚΕ. 

Ολα τα είδη εισφορών (κεφαλαιακών - εξωκεφαλαιακών - εγγυητικών) διαιρούνται 

σε εταιρικά μερίδια της αυτής ονομαστικής αξίας. Ομως, σε κάθε εταιρικό μερίδιο 

αντιστοιχεί ένα μόνο ένα είδος εισφοράς (είτε κεφαλαιακής είτε εξωκεφαλαιακής 

είτε εγγυητικής). Δεν είναι δυνατό το ίδιο μερίδιο να αντιστοιχεί κατά ένα μέρος 

της αξίας του π.χ. σε κεφαλαιακή και κατ’ άλλο μέρος σε εξωκεφαλαιακή ή 

εγγυητική εισφορά (άρθρο 76). O αριθμός των μεριδίων κάθε εταίρου είναι 

υποχρεωτικά ανάλογος προς την αξία της εισφοράς του. Δεν απαιτείται να 

εμφανίζονται σε μία Ι.Κ.Ε. και τα τρία είδη εισφορών ή στην ίδια 

αναλογία. Oι εταίροι μπορούν να επιλέξουν ένα ακραιφνώς κεφαλαιουχικό 

σχήμα, με αποκλειστικά και μόνο κεφαλαιακές εισφορές ή να διαμορφώσουν στο 

καταστατικό ένα σύστημα με έντονα προσωπικά στοιχεία, όπως παροχή εργασίας 

και ανάληψη ευθύνης για τα χρέη της εταιρείας (βλ. αιτιολογική έκθεση επί του 

άρθρου 76). Στην Ι.Κ.Ε. πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα εταιρικό 

μερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά. Δεν επιτρέπεται η σύσταση 

Ι.Κ.Ε. χωρίς κεφάλαιο (κεφαλαιακές εισφορές), δηλ. μόνο με εξωκεφαλαιακές και 

εγγυητικές εισφορές (άρθρο 77 § 5). Με τη μεταβίβαση των μεριδίων της ΙΚΕ 

απασχολούνται τα άρθρα 83 επ. του Ν. 4072/2012. Κατ’ αρχήν, η μεταβίβαση 

των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε όλα τα είδη των εισφορών είτε εν ζωή 

είτε αιτία θανάτου είναι ελεύθερη. Ομως, εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε 

εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν 

επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του αυτά, εκτός αν εξαγοράσει τις 

υποχρεώσεις του. Τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της ΙΚΕ εν ζωή ή αιτία 
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θανάτου ρυθμίζουν οι διατάξεις των άρθρων 84 και 85 του Ν. 4072/2012. Υπόψη, 

όμως, και οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/94, που 

προβλέπουν ότι πριν από τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων υπάρχει υποχρέωση 

υποβολής στην οικεία ΔOY δήλωσης απόδοσης του φόρου, με συντελεστή 20%, 

επί του κέρδους ή της ωφέλειας που πραγματοποιεί ο μεταβιβάζων. 

Επισκόπηση 

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) είναι η εταιρική μορφή που 

δημιουργήθηκε με τον Ν.4072/2012. Αποτελεί μια νέου τύπου εταιρεία, που 

απευθύνεται κυρίως στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προσφέρει ευελιξία, 

απλοποιημένη λειτουργία, χαμηλό κόστος και είναι προσαρμοσμένη στις νέες 

συνθήκες της αγοράς. 

Η Ι.Κ.Ε. ακολουθεί το ευρωπαϊκό αίτημα για απλοποίηση και επικαιροποίηση 

μιας εταιρικής μορφής, στη κατεύθυνση της οποίας εργάζεται και η Ε.Ε.  

διαμορφώνοντας το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας (Societas Privata 

Europaea, SPE), ως μίας κοινής ευρωπαϊκής εταιρείας που θα μπορούσε να 

συμβάλει στην ευρωπαϊκή  σύγκλιση και ενοποίηση  από νομική και 

επιχειρηματική έποψη. 

Η Ι.Κ.Ε. είναι ο μόνος εταιρικός τύπος ο οποίος μπορεί, εφόσον το επιθυμούν οι 

εταίροι της, να συνδυάσει επι ίσοις όροις το κεφαλαιουχικό με το προσωπικό 

στοιχείο, εφόσον υφίστανται ταυτόχρονα στην ίδια Ι.Κ.Ε. κεφαλαιακές, 

εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές (η μόνη εταιρεία που επιτρέπει τέτοιου 

είδους εισφορές). Ακόμη, είναι μια εταιρεία – πλαίσιο ,αφού μπορεί να ιδρυθεί  

κατ’ αρχήν ως κεφαλαιουχική και στη συνέχεια να εισέλθουν σε αυτήν εταίροι 

εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών, οι οποίοι να αποκτήσουν τη πλειοψηφία 

των μεριδίων καθιστώντας την κατά βάση προσωπικού χρακτήρα εταιρεία. 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ, παρουσιάζεται αύξηση στην 

σύσταση εταιριών ΙΚΕ και στη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ εταιρία. 
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Η επιλογή του συγκεκριμένου εταιρικού τύπου είναι περισσότερο κατάλληλη για 

επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προβλέπεται ότι θα πραγματοποιεί μικρό 

ή μεσαίο και πάντως όχι ιδιαίτερα μεγάλο κύκλο εργασιών (θα συνίστατο Α.Ε. εν 

προκειμένω). 

Η δημιουργία της ΙΚΕ ως εταιρικού τύπου με τον Ν. 4072/2012, στην ουσία έγινε 

προς σταδιακή αντικατάσταση της ΕΠΕ που παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες ως 

προς τη λειτουργία της (βασικά λόγω του κανόνα της διπλής πλειοψηφίας για την 

λήψη αποφάσεων από τη Συνέλευση των Εταίρων, ο οποίος γι’ αυτό το λόγο 

καταρχήν δεν προβλέφθηκε για την λήψη αποφάσεων από την αντίστοιχη 

Συνέλευση των Εταίρων στην ΙΚΕ (μπορεί να εισαχθεί βεβαίως με σχετική 

καταστατική ρύθμιση). 

 

Πληροφορίες – Χρήσιμοι Σύνδεσμοι και Μέσα επικοινωνίας – Πρότυπο 

Καταστατικού - Δικαιολογητικά - Λύσεις σε πρακτικά ζητήματα 

Δικαιολογητικά για τη Σύσταση 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση στο ΓΕΜΗ βάση παραρτήματος : Έντυπο με ιδρυτή 

Φυσικό πρόσωπο, Έντυπο με ιδρυτή Νομικό πρόσωπο 

2. Καταστατικό σύστασης, πρωτότυπο και υπογεγραμμένο (Πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ σύμφωνα με 

το ΓΕΜΗ) 

3. Δυο καταστατικά της υπό σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα από τους ιδρυτές 

ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα 

και ένα σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (doc). 

4. Ένα καταστατικό σε έντυπη μορφή ανυπόγραφο. 

5. Αποδεικτικό ολοσχερής καταβολής κεφαλαίου όπου εκ του νόμου προαπαιτείται για τη σύσταση 

εταιρείας.  

6. Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος – Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου από Δήμο 

(Εφόσον απαιτείται. Κυρίως για συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, 

κομμωτήριο κτλ) 

7. Πτυχίο-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται) 

8. Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των εταίρων ή Διαβατήριο σε ισχύ για πολίτες κράτους 

μέλους της ΕΕ, Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για πολίτες κράτους εκτός ΕΕ 

9. Το νέο έντυπο έναρξης εργασιών Δ211 

https://www.pkp.com.gr/wp-content/uploads/2018/11/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91-1-%CE%99%CE%94%CE%A1%CE%A5%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%9F.docx
https://www.pkp.com.gr/wp-content/uploads/2018/11/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91-1-%CE%99%CE%94%CE%A1%CE%A5%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%9F.docx
https://www.pkp.com.gr/wp-content/uploads/2018/11/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91-1-%CE%99%CE%94%CE%A1%CE%A5%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%9F.docx
https://www.pkp.com.gr/wp-content/uploads/2018/11/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%99%CE%9A%CE%95.docx
https://www.pkp.com.gr/wp-content/uploads/2021/11/%CE%94211-%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
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10. Λογαριασμός τραπέζης των ιδρυτών (Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ποσό προς επιστροφή) 

11. Καθορισμός ειδικού εκπροσώπου των εταίρων με τα στοιχεία επικοινωνίας του, σε περίπτωση που 

το ΓΕΜΗ χρειαστεί διευκρινήσεις ή δικαιολογητικά 

12. Τέλος χορηγείται η βεβαίωση σύστασης και αποδεικτικά ΑΦΜ για την Ίδρυση ΙΚΕ – Σύσταση Ι.Κ.Ε. 

Έξοδα Σύστασης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Καταβολή ανταποδοτικού ποσού 61,20€ προς το ΓΕΜΗ, τέλος καταχώρησης 10,00€, ετήσια 

συνδρομή επιμελητηρίου. Τα ποσά αυτά δεν επιστρέφονται σε περίπτωση που η σύσταση δεν 

ολοκληρωθεί. 

Συνδρομητικό τέλος ΓΕΜΗ : 100,00€ / έτος 

Επιμελητήριο : 41,00€ / έτος για το διαχειριστή 

Πρότυπο Καταστατικό  

 

Το  καταστατικό της πρέπει να περιέχει μια σειρά από στοιχεία, ως ελάχιστο εκ του νόμου 

υποχρεωτικό περιεχόμενο, τα οποία ορίζονται περιοριστικά στο άρθρο 50 παρ. 1 Ν 4072/2012 

Το καταστατικό μπορεί να προκύπτει από απλό ιδιωτικό συμφωνητικό και όχι από 

συμβολαιογραφικό έγγραφο (εκτός εάν η εισφορά συνίσταται σε ακίνητο π.χ.) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 20 Οκτωβρίου 2020 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4619 

Ή διαδικτυακά εδώ 

https://www.acci.gr/acci/articles/category.jsp?context=102&categoryid=25164 

Γενικές Πληροφορίες - Μέσα Επικοινωνίας 

Συστάσεις ΙΚΕ αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) 

Σύμφωνα το άρθρο 24 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/29-07-2020) και την Υπουργική Απόφαση 

με αριθ. Πρωτ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ τεύχος Β 4619/20-10-2020) από 01/11/2020 η 

σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e -

ΥΜΣ). (Στις περιπτώσεις που ως ιδρυτής είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο η έκδοση ΑΦΜ θα γίνεται 

στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την διαδικασία ιδρύσεως {e -ΥΜΣ}). Ως εκ τούτου μετά την παρέλευση της 

παραπάνω ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατό να γίνονται δεκτές συστάσεις ΙΚΕ μέσω της 

«Υπηρεσίας Μιας Στάσης» του Επιμελητηρίου. 

Η ΥΜΣ ελέγχει όλες τις προσκομιζόμενες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα ως προς την 

πληρότητα των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο λείπει, τάσσει προθεσμία για 

την προσκόμισή του. Όταν η σύσταση ΙΚΕ γίνεται μέσω μετατροπής από άλλη εταιρία, δεν 

πραγματοποιείται η διαδικασία από την ΥΜΣ 

Προϋποθέσεις εγγραφής των εταίρων στο ΕΦΚΑ δεν ελέγχονται στη διαδικασία σύστασης ΙΚΕ. Οι 

εταίροι είναι υπόχρεοι να διευθετήσουν εκκρεμότητες με τον ασφαλιστικό τους φορέα. 

https://www.acci.gr/acci/articles/category.jsp?context=102&categoryid=25164
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Επίσης αποτελεί αρμοδιότητα των εταίρων να ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση 

νέας εταιρίας. 

Η σύσταση ΙΚΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής 

Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), χωρίς τη μετάβαση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. (Ο μόνος 

τύπος εταιρείας στον οποίον παράσχεται τέτοια δυνατότητα) 

Για τη διαδικασία σύστασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5α του Ν. 3853/2010 (που 

προστέθηκε με το άρθρο 117 § 3 του Ν. 4072/2012), δηλ. η σύσταση γίνεται μέσω της αρμόδιας 

υπηρεσίας του ΓΕΜΗ. Με την εγγραφή της ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ, αυτή αποκτά νομική προσωπικότητα. 

Το συστατικό έγγραφο της ΙΚΕ πρέπει να περιέχει το καταστατικό αυτής. Η ΙΚΕ υποχρεούται να 

αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα μέσα σε έναν μήνα. 

Τηλ.: 210.33.82.317,-369,-413, -475 

Email: gemiike@acci.gr 

 

Πιστοποιητικά Ι.Κ.Ε. – Μέσα Επικοινωνίας 

Τηλ.: 210.33.82.142, -365 

Email: gemicert-ike@acci.gr 

Υ.Μ.Σ. Ι.Κ.Ε. – Μέσα Επικοινωνίας 

Τηλ.: 210.33.82.333, -407, -347, -368, -232 

Email: yms-ike@acci.gr 

Βιβλία και υποχρεώσεις της Ι.Κ.Ε. 

Για τη μέγιστη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, ο διαχειριστής οφείλει υποχρεωτικά να 

τηρεί: 

1. Διπλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης (Βιβλία γ’ κατηγορίας, τήρηση ταμείου, 

σύνταξη ισολογισμού) 

2. «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση τους, τον αριθμό 

των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη 

χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό 

στους εταίρους και 

3. «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο βιβλίο 

αυτό καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που 

λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές. 

Παραπομπή για Φορολογικά στον κάτωθι Σύνδεσμο 

https://www.startyouup.gr/el/a/14-pleonekthmata-idiwtikhs-kefalaioyxikhs-etaireias-ike 

Για επίλυση πρακτικών αποριών επισκεφθείτε τους κάτωθι συνδέσμους διαδικτυακά 

https://www.acci.gr/acci/articles/category.jsp?context=102&categoryid=25093 

https://eyms.businessportal.gr/auth
mailto:gemiike@acci.gr
mailto:gemicert-ike@acci.gr
mailto:yms-ike@acci.gr
https://www.startyouup.gr/el/a/14-pleonekthmata-idiwtikhs-kefalaioyxikhs-etaireias-ike
https://www.acci.gr/acci/articles/category.jsp?context=102&categoryid=25093
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https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?categoryid=28069&context=103&globalid=4298

8&articleid=28070 

https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?categoryid=28068&context=103&globalid=4301

3&articleid=28060 
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Δήλωση Νομικού Περιεχομένου: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν  έχουν 

τύχει επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας, όμως δεν αποτελούν ούτε δύνανται να 

θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Κατά συνέπεια, 

ουδεμία ευθύνη φέρουμε έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης 

των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα 

αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται σε κατάλληλους νομικούς 

συμβούλους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
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