
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) 

 

Με το Ν. 4072/2012 θεσμοθετείται μια νέα μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας που στόχο 

έχει τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την εν γένει ανάπτυξη, εν μέσω οικονομικής κρίσης 

και συνεχούς ύφεσης στην εσωτερική αγορά.   

Βασικά της χαρακτηριστικά είναι:   

Αριθμός εταίρων: Η ΙΚΕ είναι εταιρεία που μπορεί να συσταθεί ακόμη και από ένα (1) ή 

περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός εταίρων. Όταν 

αποτελείται από 1 μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρόκειται για Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. 

Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση ΙΚΕ επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.   

Σκοπός: Ακόμη και αν ο σκοπός της ΙΚΕ δεν είναι εμπορική επιχείρηση, η εταιρεία είναι 

αποκλειστικά και μόνο εμπορική εκ του νόμου, ανήκουσα στην κατηγορία των 

κεφαλαιουχικών εταιρειών. O μόνος περιορισμός που θέτει ο νόμος είναι ότι απαγορεύεται 

η άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει ορισθεί από το νόμο αποκλειστικά άλλος 

εταιρικός τύπος (π.χ. τραπεζικές ή ασφαλιστικές εργασίες επιτρέπονται μόνο από Α.Ε.).    

Επωνυμία: Η επωνυμία της ΙΚΕ μπορεί να σχηματισθεί είτε από το όνομα ενός ή 

περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί.   Επιτρεπτή είναι 

και φανταστική επωνυμία. Στην επωνυμία της όμως πρέπει οπωσδήποτε να περιέχονται 

ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η 

συντομογραφίας «Ι.Κ.Ε.». Στην μονοπρόσωπη ΙΚΕ συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχα σε κάθε 

περίπτωση οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη 

Ι.Κ.Ε.». Η επωνυμία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 120 χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος τους 

80 χαρακτήρες.   

Έδρα: Η ΙΚΕ έχει την έδρα της στο δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό της. Δεν έχει 

υποχρέωση να έχει την πραγματική της έδρα στην Ελλάδα. Μπορεί να ιδρύει 

υποκαταστήματα σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.   

Διάρκεια: η διάρκεια της ΙΚΕ είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της 

διάρκειας στο καταστατικό, τότε η ΙΚΕ έχει εκ του νόμου διάρκεια 12 ετών από τη σύστασή 

της.   



Λήψη αποφάσεων/Διαχείριση/εκπροσώπηση: Την ΙΚΕ διαχειρίζεται και εκπροσωπεί 

ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας 

διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το μοναδικό εταίρο στην 

περίπτωση της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ (νόμιμη διαχείριση), εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά 

στο καταστατικό (καταστατική διαχείριση). Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό 

πρόσωπο, εταίρος ή τρίτος. Σε περίπτωση νόμιμης διαχείρισης  αν κάποιος από τους 

εταίρους είναι νομικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό 

πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής.   

Κεφάλαιο/εισφορές: Το κεφάλαιο της ΙΚΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς 

περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό. Οι εταίροι συμμετέχουν με κεφαλαιακές 

(εισφορά σε μετρητά ή σε είδος που σχηματίζουν το κεφάλαιο της 

εταιρείας), εξωκεφαλαιακές (παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 

κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης 

εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών) ή εγγυητικές εισφορές (συνίστανται στην 

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

καταστατικό), των οποίων η αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης 

που αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρείας.  

Τρόπος σύστασης/δημοσιότητα: Η πράξη σύστασης της ΙΚΕ καταρτίζεται κατά κανόνα με 

απλό ιδιωτικό έγγραφο (δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό, εκτός από τις περιπτώσεις 

εκείνες που το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου ή που εισφέρονται στην εταιρεία 

περιουσιακά στοιχεία για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο συμβολαιογραφικός 

τύπος).   

Η σύσταση της εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.   

Μια σειρά πράξεων και στοιχείων της εταιρείας υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δημοσιότητα 

στο Γ.Ε.ΜΗ. (ενδεικτικά: η ανακοίνωση του μοναδικού εταίρου, ο διορισμός, η ανάκληση και 

η αντικατάσταση του διαχειριστή, η λύση της εταιρείας κ.α.), διαφορετικά σε δημοσιότητα 

στην ιστοσελίδα της ΙΚΕ, η δημιουργία της οποίας κρίνεται υποχρεωτική.   

Χρόνος σύστασης  μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) του ΕΒΕΑ: από 1 ημέρα 

έως και 10 ημέρες, αυτό ποικίλει ανάλογα με τον όγκο των αιτήσεων.  

Ευθύνη εταίρων: Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται κατά βάση μόνο η εταιρεία με 

την περιουσία της και όχι οι εταίροι της, με εξαίρεση την ευθύνη του εταίρου που συμμετέχει 

με εγγυητική εισφορά, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι των τρίτων να 



εξοφλήσει χρέη της εταιρείας μέχρι του ύψους της εισφοράς του (άρθρο 43 παρ. 2 & άρθρο 

79).  

Ευθύνη διαχειριστή:   

ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού 

και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Ακόμη οι 

διαχειριστές υπέχουν άμεση ευθύνη έναντι των κατ’ ιδίαν εταίρων και των τρίτων με τις 

διατάξεις περί αδικοπραξίας αλλά και με βάση διάταξη του Πτωχευτικού Κώδικα.   

Ειδικά για χρέη προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή και για το αδίκημα της μη 

καταβολής εργοδοτικής εισφοράς ευθύνεται, με την προσωπική περιουσία του και ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της ΙΚΕ, δηλαδή ο διαχειριστής σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.   

Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.   

 

 

 

Πλεονεκτήματα της ΙΚΕ : 

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

συσταθεί με ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο ένα 1 ευρώ. 

• 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. 

• 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. 

Το αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα της ΙΚΕ σε σύγκριση με την ατομική επιχείρηση, 

καθώς και τις ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, είναι οι μικρότερες οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές 

προς τον ΕΦΚΑ.  

Η κείμενη νομοθεσία ορίζει πως οι εταίροι των ΙΚΕ δεν έχουν ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις. Ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλουν, υποχρεωτικός, οι διαχειριστές 

των ΙΚΕ, που μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, εταίροι ή μη (τρίτα πρόσωπα).  

Οι 2 ιδιότητες, που εκ του νόμου ορίζονται για τους συμμετέχοντες σε μια ΙΚΕ, είναι 

αυτή του εταίρου & αυτή του διαχειριστή. Ο μεν εταίρος μπορεί να λάβει αμοιβή 

αποκλειστικά υπό την μορφή μερίσματος, ο δε διαχειριστής μπορεί να λάβει 

αμοιβή διαχείρισης. Σε περίπτωση που ένας εκ των εταίρων, οριστεί ταυτόχρονα και 

διαχειριστής μιας ΙΚΕ, τότε αυτός (αυτοί), μπορεί να λάβει και τις δύο μορφές 

αμοιβής (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).  

Στην περίπτωση που ένας εκ των εταίρων μιας ΙΚΕ (με τουλάχιστον 2 εταίρους), 

οριστεί ταυτόχρονα και διαχειριστής αυτής, τότε, για αυτόν, υφίσταται υποχρέωση 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ίσων με το 26,95% του εισοδήματος που 

λαμβάνει ετησίως ως αμοιβή διαχείρισης, όχι όμως και επί του εισοδήματος που 

λαμβάνει από την σχέση του, ως εταίρου. Δηλαδή των μερισμάτων.  



Αυτό σημαίνει πως εφόσον ο εταίρος και διαχειριστής μιας ΙΚΕ (με τουλάχιστον 2 

εταίρους), δεν λάβει αμοιβή διαχείρισης, τότε δεδομένου του εκ του νόμου 

υποχρεωτικού της ασφάλισης του διαχειριστή, οι εισφορές που θα οφείλει θα 

ανέλθουν στο ελάχιστο νόμιμο, ήτοι στα 167.95 ευρώ μηνιαίως. Δεν επιβάλλονται 

εισφορές επί των μερισμάτων που θα λάβει, ανεξαρτήτως ποσού.  

Προσοχή! Στην περίπτωση της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, όπου ο μοναδικός εταίρος είναι 

ταυτόχρονα και διαχειριστής, υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται και για τις 2 

ιδιότητες. Έτσι,  οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο 26,95% επί του 

αθροίσματος του μερίσματος και της αμοιβής διαχείρισης. 

Πράγμα το οποίο σημαίνει πως σε αντίθεση με μια ΙΚΕ με τουλάχιστον 2 ή 

περισσότερα μέλη, ο μοναδικός εταίρος & διαχειριστής (Μονοπρόσωπης ΙΚΕ) θα 

πληρώσει εισφορές προς ΕΦΚΑ, ίσες με το 26.95% των μερισμάτων που θα λάβει, 

έστω και αν η αμοιβή διαχείρισης είναι μηδενική. 

Για υποθετικό ετήσιο μέρισμα 10.000 ευρώ. Ο εταίρος και διαχειριστής μια 

πολυμελούς (περισσότεροι του ενός εταίροι), θα καταβάλει μηνιαίως 167.95 ευρώ 

(ανεξαρτήτως ύψους μερίσματος). Ενώ, ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής 

μιας Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, θα καταβάλει μηνιαίες εισφορές της τάξεως των (10.000 

ευρώ x 26.95%)/12 μήνες = 224,58 ευρώ.  

Προκύπτει λοιπόν σαφές πλεονέκτημα των πολυμελών ΙΚΕ (με τουλάχιστον 2 

εταίρους) έναντι της μονοπρόσωπης ΙΚΕ (που ουσιαστικά εξομοιώνει την ατομική 

επιχείρηση σε κεφαλαιουχικό σχήμα), καθώς και έναντι των: Ατομικής επιχείρησης, 

ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.  

Με την με Αριθμ. πρωτ.: Δ.15/Δ'/619/15/2018 (Ασφαλιστικές εισφορές μελών 

εταιρειών ή/και διαχειριστών), απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ισχύουν τα κάτωθι: 

"5. Όσον αφορά στις εταιρείες μορφής ΙΚΕ, οι εταίροι, σύμφωνα με το ανωτέρω 

νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην 

ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 



Σε περίπτωση όμως που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, ως 

διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές 

σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του εισοδήματος που 

προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει 

από την σχέση του εταίρου (δηλαδή από τα μερίσματα). 

Ανάλογα, εάν ως διαχειριστής της ΙΚΕ έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο έχουν εφαρμογή 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει. 

Όσον αφορά τους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και 

διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες, και, ως 

εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται βάσει του άρθρου 39 του 

ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του αθροίσματος τους εισοδήματος που προέρχεται 

από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης). 

“4. Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, οι εταίροι σε εταιρείες μορφής ΟΕ, ΕΕ 

και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν 

ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του 

ν.4387/2016, όπως ισχύει.   

Εάν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται 

αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την 

αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλουν 

ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 39 του 

ν.4387/2016. Σε περίπτωση όμως που για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης 

προβλέπεται αμοιβή, προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.1759/1988 

υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, 

εφαρμοζομένων των προβλέψεων του άρθρου 36 παρ. 1 του ν.4387/2016 περί 

παράλληλης ασφάλισης.     

Σε περίπτωση που διαχειριστής σε εταιρείες της ανωτέρω μορφής έχει οριστεί τρίτο 

πρόσωπο, και λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή, 



προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.1759/1988 υποχρέωση υπαγωγής 

στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει 

του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.   

Ορισμένα κριτήρια επιλογής εταιρικού τύπου ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ ΑΕ: 

Ομόρρυθμη Εταιρεία. Προσωπική και απεριόριστη ευθύνη εταίρων. Συμπτώχευση 

των εταίρων. Τήρηση Απλογραφικών βιβλίων. 

Κίνδυνος: Από το συνδυασμό των άρθρων 249 παρ. 1 και 258 παρ. 3 του ν. 4072/2012 

προκύπτει ότι ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται απεριόριστα, ήτοι με το σύνολο της 

προσωπικής του περιουσίας και για όλο το εταιρικό χρέος, και εις ολόκληρον, έναντι 

παντός τρίτου, ιδιώτη ή Δημοσίου, όχι μόνο για τα δημιουργούμενα αλλά και για τα 

υπάρχοντα πριν από την είσοδό του εταιρικά χρέη. Σύμφωνα δε με το άρθρο 269 του 

ν. 4072/2012, η κατά τα ανωτέρω ευθύνη του εξικνείται μετά την πάροδο πέντε ετών 

από την αποχώρησή του από την Ο.Ε. – Ε.Ε. ή από την εν γένει απώλεια της ιδιότητάς 

του καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. λόγω της μετατροπής μιας Ο.Ε. – Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.). 

Συνεπώς, είναι απολύτως ακατάλληλος τύπος για πρόσωπα που κατέχουν 

περιουσιακά στοιχεία. 

Μειονέκτημα, επίσης, αποτελεί και το γεγονός ότι η πτώχευση της εταιρείας έχει ως 

συνέπεια και την συμπτώχευση των εταίρων [άρθρο 7 παρ. 4 του ΠτΚ (ν. 3588/2007)] 

Πλεονέκτημα αποτελεί η τήρηση απλογραφικών βιβλίων. 

Ετερόρρυθμη Εταιρεία: Ανισορροπία μεταξύ των Εταίρων. Τήρηση απλογραφικών 

βιβλίων. 

Κίνδυνος για τους ομόρρυθμους εταίρους: ισχύει ό, τι αναφέρθηκε πιο πάνω για την 

ομόρρυθμη εταιρεία. 

Αντιθέτως, η συμμετοχή σ’ αυτόν τον εταιρικό τύπο με την ιδιότητα του 

ετερορρύθμου εταίρου δημιουργεί κίνδυνο μόνον για το ποσό με το οποίο ο 



ετερόρρυθμος εταίρος συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο (είτε το χάνει λόγω κακής 

πορείας της εταιρείας είτε εφόσον δεν το έχει εισφέρει υπέχει προσωπική ευθύνη 

έναντι τρίτων μόνο μέχρι του ποσό που θα έπρεπε να είχε εισφέρει). 

Πλεονέκτημα αποτελεί η τήρηση απλογραφικών βιβλίων. 

ΕΠΕ: Διπλή πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων. Συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη 

σύσταση και τις τροποποιήσεις. Κίνδυνος μείωσης ποσοστού συμμετοχής για 

εταίρους με ποσοστό συμμετοχής < 26 %. Σταδιακή εξάλειψη του εταιρικού αυτού 

τύπου λόγω της θεσμοθέτησης της ΙΚΕ. Δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης 

εταιρείας. 

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. 

Συμβολαιογραφικό έγγραφο: Απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη 

σύσταση της εταιρείας και τις τροποποιήσεις του καταστατικού και συνεπώς 

αυξημένα έξοδα. 

Λήψη αποφάσεων με Διπλή Πλειοψηφία: Απαιτείται διπλή πλειοψηφία για τη λήψη 

αποφάσεων και ως εκ τούτου σίγουρα θα πρέπει να αποφεύγεται η σύσταση 

διμελούς εταιρείας (ήτοι εταιρείας με δύο εταίρους). Ειδικότερα, σε μία διμελή 

εταιρεία, λόγω του ανωτέρω κανόνα, ακόμη και στην περίπτωση που ένας εταίρος 

κατέχει το 99% των εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις στη 

Συνέλευση των Εταίρων αν δε συμφωνεί και ο εταίρος που κατέχει το 1% των 

εταιρικών μεριδίων (επειδή δε θα έχουν υπερψηφίσει περισσότεροι από το ½ του 

συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων). 

Κίνδυνος περαιτέρω απομείωσης του ποσοστού συμμετοχής για εταίρους με ποσοστό 

συμμετοχής < 26 % σε τυχόν αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου: Εφόσον οι ανωτέρω 

εταίροι δεν έχουν κεφάλαια να συμμετέχουν στην αποφασισθείσα αύξηση ή δεν 

θέλουν να επενδύσουν περισσότερα κεφάλαια στην εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, 



το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία (και κατά συνέπεια και το ύψος του 

διανεμηθησομένου μερίσματος) θα μειωθεί έτι περαιτέρω (εφόσον βέβαια ο 

συνολικός αριθμός των εταίρων επιτρέπει το σχηματισμό καταστατικής πλειοψηφίας 

χωρίς αυτούς). 

Μετά την θέσπιση της ΙΚΕ ως εταιρικού τύπου με το ν. 4072/2012, η ΕΠΕ δεν 

παρουσιάζει πλεονεκτήματα και σταδιακά δεν θα υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης αυτού 

του εταιρικού τύπου. 

ΙΚΕ: Σύσταση με ιδιωτικό έγγραφο. Δεν απαιτείται κατώτατο κεφάλαιο. Δυνατότητα 

ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρείας. Πρόβλεψη ποικίλων ειδών εταιρικών εισφορών. 

Περιορισμός ευθύνης εταίρων (εκτός αυτών που η εισφορά τους είναι εγγυητική). 

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. 

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). 

ΑΕ: Κεφάλαιο τουλάχιστον 25.000 ευρώ. Μόνο κεφαλαιακές εισφορές. Διοικητικό 

Συμβούλιο τουλάχιστον 3 μελών. Περιορισμένη διάρκεια θητείας του ΔΣ. Διαδικασίες 

σύγκλησης ΓΣ. Απεικόνιση εταιρικής συμμετοχής σε μετοχές. Περιορισμένα 

δικαιώματα των μειοψηφούντων μετόχων. Δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης 

εταιρείας. 

Ο εταιρικός τύπος της ΑΕ είναι κατάλληλος για τη σύσταση εταιρειών με πολλούς 

μετόχους, μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο και μεγάλο κύκλο εργασιών. Για μικρές, 



μεσαίες και οικογενειακές εταιρείες είναι προτιμότερη η επιλογή άλλου εταιρικού 

τύπου (καταρχήν ΙΚΕ). 

 
 
 

 

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την 
σύσταση της Ι.Κ.Ε.; 

Για τη σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και την εγγραφή αυτής 
στο Γ.Ε.ΜΗ, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης από τους ιδρυτές/ 
αιτούντες ή εκπρόσωπο αυτών τα ακόλουθα έγγραφα: 

Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα 

• Αστυνομική ταυτότητα για Έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο 
για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε, διαβατήριο για υπηκόους 
κρατών εκτός Ε.Ε, καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη 
χώρα. Εάν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης προσέρχεται εκπρόσωπος των 
ιδρυτών, τα ανωτέρω μπορούν να προσκομίζονται και σε επικυρωμένο 
φωτοτυπικό αντίγραφο. 

• Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, 
αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., που θα οριστούν ως 
διαχειριστές σε Ι.Κ.Ε. 

• Συμπληρωμένα έντυπα «Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ/μεταβολής 
ατομικών στοιχείων» (Μ1) και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» 
(Μ7), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον 
αυτοί δεν διαθέτουν. 

Β. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής: 

• Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας. 
• Για τις προσωπικές εταιρίες και τις Ε.Π.Ε., εφόσον ο εκπρόσωπός τους 

για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το 
νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρία πρόκειται να συσταθεί με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο. Εάν η 
σύσταση της εταιρίας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί 
εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από τον νόμιμο 



εκπρόσωπο της εταιρίας, αν παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο 
καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. 

• Για τις Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη 
συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρία. 

• Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη 
εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τα συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρία. 

Γ. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής 

• Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (apostille) επίσημα 
μεταφρασμένο ή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει 
στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού 
προσώπου για την ύπαρξη της εταιρίας. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το 
διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. 

• Συμπληρωμένα, από τον υπόχρεο, τα έντυπα «Δήλωση 
έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3, και 
«Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7, προκειμένου να τους 
χορηγηθεί ΑΦΜ. 

 

 

 

 

Δ. Λοιπά Δικαιολογητικά: 

• Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση 
των ιδρυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Κ1-
802/2012 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. 

• Εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών 
για την σύσταση της εταιρίας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 της Κ1-802/2012, τα 
αποδεικτικά κατάθεσης της τράπεζας. 

• Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 για την έδρα της υπό 
σύσταση εταιρίας. 



Ε. Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υποχρέου, για την 
χορήγηση ΑΦΜ στην εταιρία μετά τη σύστασή της. 

• «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3 
• «Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης» Μ6, όπου απαιτείται 
• «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7 
• «Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ8, όπου απαιτείται. 

 

 


