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Περίληψη 

 

Η εργασία έχει θέµα τη σύσταση, τον τρόπο λειτουργίας και τη διανοµή κερδών των 

ΙΚΕ. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να µελετηθεί και να αποτυπωθεί η φύση και 

οι ιδιαιτερότητες της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας από την διαδικασία ίδρυσης 

και σύστασης της έως και την λύση ή την πτώχευσή της. Στις µέρες µας η εταιρική αυτή 

µορφή είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη και ολοένα και περισσότεροι επιχειρηµατίες 

επιλέγουν την σύσταση της επιχείρησης τους υπό αυτή την εταιρική µορφή, της ΙΚΕ. 

Έτσι θα µελετήσουµε τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των ΙΚΕ που συµβάλουν στην 

προτίµηση της από νέους επενδυτές και επιχειρηµατίες. Τέλος θα παρουσιαστεί ένα 

παράδειγµα µιας υποθετικής έναρξης εταιρείας υπό την µορφή Ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 

εταιρείας. 
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Εισαγωγή 

 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι  η παρουσίαση  µιας νέας µορφής εταιρείας 

που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για την καινοτόµο Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), η εισαγωγή της οποίας ανακοινώθηκε το 2012 στο ΦΕΚ 

Α 86 µε τον νόµο 4072/2012. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία πέρα από το ιστορικό της 

θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην απάντηση ορισµένων ερωτηµάτων και συγκεκριµένα για 

ποιο λόγο ένας επιχειρηµατίας να επιλέξει το συγκεκριµένο είδος εταιρείας, ποια είναι τα 

οφέλη αλλά και µειονεκτήµατα της καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.  

Παρακάτω θα γίνει µια συνοπτική περιγραφή των κεφαλαίων που περιλαµβάνονται στην 

παρούσα εργασία. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή σχετικά µε τα είδη των επιχειρήσεων που 

υπάρχουν αλλά και τις ιδιότητες τους. Επιπρόσθετα αναφέρονται λεπτοµερώς το πότε 

εισήχθη η συγκεκριµένη εταιρική µορφή και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της. 

Ακόµα παρουσιάζεται η αναγκαιότητα εισαγωγής µιας νέας εταιρικής µορφής υπό την 

οποία εµφανίστηκε η ΙΚΕ καθώς και η σηµαντικότητα της σωστής επιλογής, εταιρικής 

µορφής από τον εκάστοτε επιχειρηµατία.  

Το δεύτερο κεφάλαιο πραγµατεύεται τη σύσταση µιας ΙΚΕ. Πιο συγκεκριµένα, δίνονται 

πληροφορίες για αναφορά στο τι ουσιαστικά είναι µια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. 

Ακόµη θα γίνει µια µικρή αναφορά στην επωνυµία, την έδρα της, τις προϋποθέσεις 

ίδρυσής της, τη διαδικασία σύστασή της και το µετοχικό της κεφάλαιο.  

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τις φορολογικές και οικονοµικές ιδιαιτερότητες της 

ΙΚΕ. Εδώ θα λάβει χώρα η παρουσίαση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, της 
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φορολογίας και του τρόπου κατά τον οποίο διενεργείται η φορολόγηση των εταίρων 

µέσω των κερδών αλλά και των µερισµάτων όπως επίσης και οι εισφορές που καλούνται 

να πληρώσουν. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο κινείται κυρίως γύρω από τη νοµική υπόσταση των ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται αναλυτικά η διαδικασία 

εταιρικών συνελεύσεων, η διανοµή κερδών, η διαχείριση εταιρικών µεριδίων καθώς  και 

η λύση ή η εκκαθάριση της ΙΚΕ.  

Το πέµπτο κεφάλαιο αποτελεί µια µελέτη των χαρακτηριστικών µιας ΙΚΕ και την 

σύγκρισή τους µε εκείνα των άλλων εταιρικών µορφών που υπάρχουν όπως είναι η ΕΠΕ, 

η προσωπική εταιρεία και η ΑΕ. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθεται µια µελέτη περίπτωσης µιας ΙΚΕ µε 

βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στη βιβλιογραφία και στις πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για την 

υλοποίηση της παρούσας εργασίας.   
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1.1 Είδη επιχειρήσεων 

Ο εκάστοτε τύπος εταιρίας έχει καθορισµένα γνωρίσµατα και η επιλογή του εξυπηρετεί 

ορισµένη χρηµατοοικονοµική σκοπιµότητα. Οι σύγχρονες εταιρίες και οργανισµοί διακρίνονται 

σε ατοµικές και εταιρικές επιχειρήσεις. Η ατοµική επιχείρηση  είναι εξαιρετικά διαδεδοµένη. 

Βασικότερο όφελος της είναι η τεράστια ευελιξία σε ό,τι έχει να κάνει µε τις επιχειρηµατικές 

αποφάσεις, οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε το είδος της δράσης, την επιλογή των τεχνικών 

τακτικών και µέχρι ενός βαθµού το µέγεθος της παραγωγικής δράσης (Παµπούκης, 2004). 

Τα παραπάνω οφέλη της εν λόγω µορφής σύγχρονων επιχειρήσεων είναι ουσιώδη, ως 

επί το πλείστον, όµως, για µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αφορούν τον αγροτικό, βιοτεχνικό 

αλλά και εµπορικό τοµέα, όπου η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι ζωτικής 

σηµασίας. Στην περίπτωση, όµως, που το είδος της δράσης επιβάλλει την ανάπτυξη τεράστιου 

µεγέθους, τότε η επιλογή των εταιρικών επιχειρήσεων, που θα αναλυθούν παρακάτω, είναι 

πολλές φορές η πιο κατάλληλη (Αντωνόπουλός, 2007). 

Οι εταιρικές επιχειρήσεις αφορούν 2 είτε πιο πολλούς ανθρώπους, που καλούνται 

εταίροι και οι οποίοι συνδέονται µε ειδική σχέση µεταξύ τους. Η συγκεκριµένη σχέση είναι 

εταιρική και οριοθετείται σύµφωνα µε τον τύπο της εκάστοτε επιχείρησης. Κύριες µορφές της 

εταιρικής αυτής δράσης είναι η οµόρρυθµή, η ετερόρρυθµη, η ανώνυµη εταιρία καθώς επίσης και 

η εταιρία περιορισµένης ευθύνης (Ρόκας, 2008). 

Σε ό,τι έχει να κάνει µε τις ΟΕ, είναι σηµαντικό να επισηµανθεί πως οι εταίροι είναι 

αλληλέγγυα υπεύθυνοι µε όλη τους την περιουσία για τη δράση και τα χρέη της επιχείρησης. 

Παράλληλα, υπόκεινται σε προσωπική κράτηση στην περίπτωση στην οποία βρίσκονται σε 

αδυναµία να διασφαλίσουν τους πιστωτές τους. Μια εξίσου σηµαντική µορφή επιχείρησης αυτού 

του είδους είναι η ΕΕ όπου ένας τουλάχιστον εταίρος είναι αρµόδιος µε όλη του την περιουσία 

για τα χρέη της επιχείρησης και υπόκειται σε προσωπική κράτηση για τη µη εξόφλησή τους 

(Αντωνόπουλός, 2007). 
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Εικόνα 1.1 : Ποσοστό επιχειρήσεων που συστήνονται στην Ελλάδα της κρίσης
1
 

 

Στις ΑΕ, οι οποίες είναι µετοχικές, ο εκάστοτε µέτοχος είναι αρµόδιος µονάχα για το 

ποσοστό συµµετοχής του, δηλαδή για το σύνολο των µετοχών τις οποίες έχει στη διάθεσή του. Ο 

µέτοχος έχει ενεργό ρόλο στην εκλογή της διοίκησης της εν λόγω επιχείρησης, στην οριοθέτηση 

των βασικών αρχών της πολιτικής καθώς επίσης και στα κέρδη, σύµφωνα µε το σύνολο των 

µετοχών που έχει στη διάθεσή του (Παµπούκης, 2004).  

Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των εταίρων ο εκάστοτε µέτοχος διαθέτει τόσους ψήφους 

όσες είναι και οι µετοχές του. Όταν υπάρξουν ζηµιές είτε ακόµα και χρεοκοπία είναι αρµόδιος 

έως το ποσό το οποίο έχει καταβάλει για να λάβει τις µετοχές του. Αυτό σηµαίνει πως στη 

χειρότερη περίπτωση, οι µετοχές του χάνουν εντελώς την αξία την οποία είχαν. 

Εξίσου καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη εποχή παίζουν και οι ΕΠΕ που είναι µια 

ενδιάµεση µορφή ανάµεσα στις προσωπικές επιχειρήσεις (δηλαδή στις ΟΕ και τις ΕΕ) και στις 

ΑΕ. Το βασικότερο χαρακτηριστικό των συγκεκριµένων επιχειρήσεων είναι το µικρό κεφάλαιο 

το οποίο απαιτείται για την ίδρυσή τους καθώς επίσης και η περιορισµένη ευθύνη των εταίρων 

τους που υφίσταται µονάχα έως το ύψος του κατατεθειµένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως δηλαδή 

γίνεται και στις ΑΕ αλλά κάτι το οποίο δεν ισχύει στις προσωπικές επιχειρήσεις που 

αναφέρθηκαν παραπάνω (Ρόκας, 2008). 

 

                                                           
1
 [http://www.capital.gr/] 
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Εικόνα 1.2 : Συστάσεις επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2012-2016
2
 

Τέλος, σε αυτήν την κατηγορία υφίσταται και η πιο πρόσφατη µορφή επιχειρήσεων που 

είναι οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ) που αποτελούν πεδίο έρευνας για τη 

συγκεκριµένη εργασία που καλούµαστε να εκπονήσουµε. Οι εν λόγω επιχειρήσεις αποτελούν µια 

καινούρια µορφή εταιριών που εστιάζει κατά κύριο λόγο στα βασικότερα οφέλη των ΕΠΕ και 

των ΑΕ ενώ παράλληλα περιέχει απλουστευµένες δράσεις ίδρυσης αλλά και εκπροσώπησης. Ο 

περιορισµός της ευθύνης σε συνδυασµό µε το χαµηλό αρχικό κόστος, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη κα στη διάδοση των συγκεκριµένων επιχειρήσεων, αφού αποτέλεσαν 

καθοριστικό πυλώνα στην κατεύθυνση αντιµετώπισης της σύγχρονης γραφειοκρατίας 

(Αυγουστιανάκης, 2012). 

 

                                                           
2
 [http://www.businessportal.gr/] 
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Εικόνα 1.3 : Βασικά είδη επιχειρήσεων (Παπαγιάννης, 2011) 
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1.2 Η αναγκαιότητα επιλογής της κατάλληλης εταιρικής μορφής 

Το ξεκίνηµα µιας επιχείρησης είναι σηµαντικό να υλοποιηθεί µε τεράστια προσοχή. 

Καθοριστικό κοµµάτι της αρχικής αυτής δράσης αποτελεί και η επιλογή της εταιρικής µορφής, η 

οποία ταιριάζει περισσότερο στα ζητούµενα του κάθε ενδιαφερόµενου. Η επιλογή είναι 

σηµαντικό να υλοποιηθεί σύµφωνα µε το γεγονός πως η εκάστοτε εταιρική µορφή διακρίνεται 

από καθορισµένα γνωρίσµατα που συνοδεύουν τη µετέπειτα δράση και εξέλιξη της εταιρίας σε 

όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της (Αυγουστιανάκης, 2012). 

Οι βασικότεροι κλάδοι οι οποίοι δέχονται τις πιο σηµαντικές επιρροές και επιδράσεις 

από την εταιρική µορφή είναι το εταιρικό δίκαιο το οποίο διέπει µια επιχείρηση (που µε τη σειρά 

του περιέχει ζητήµατα όπως είναι για παράδειγµα τα κεφάλαια τα οποία είναι σηµαντικό να 

καταβληθούν για την ίδρυση της εταιρίας, το διαµοιρασµό των ευθυνών των εταίρων κλπ), τα 

φορολογικά θέµατα, τα θέµατα χρηµατοδότησης καθώς η παροχή τραπεζικών δανεισµών είτε η 

διασφάλιση κρατικών επιχορηγήσεων έχει άρρηκτη σχέση µε το νοµικό καθεστώς της 

δανειζόµενης εταιρίας καθώς επίσης και ζητήµατα γοήτρου, που κατά κύριο λόγο πηγάζουν από 

το άτοµο που επιδεικνύει η επιχείρηση στο ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον (Παπαγιάννης, 

2011). 

Καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριµένη επιλογή, όµως, παίζει και η υπάρχουσα 

κατάσταση, όπως είναι για παράδειγµα η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση που ισχύει στη 

χώρα µας και σε παγκόσµιο επίπεδο από το 2008 µέχρι και σήµερα. Η κρίση αποτελεί 

καθοριστικό κοµµάτι της καθηµερινής πραγµατικότητας µε τα σηµάδια της να είναι εφικτό 

εύκολα να γίνουν αντιληπτά σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης και της επιχειρηµατικής 

δράσης, µε ένα µεγάλο σύνολο δεδοµένων να επιβεβαιώνουν το συγκεκριµένο γεγονός (όπως 

είναι για παράδειγµα το ΑΕΠ, οι θέσεις εργασίας της χώρας µας, τα ποσοστά ανεργίας και 

φτώχειας κλπ) (Αθανασίου, 2019). 
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1.3 Ανάγκες εισαγωγής νέας εταιρικής μορφής 

Οι πιο πολλές εταιρίες στη χώρα µας είναι µικροµεσαίες. Η εισαγωγή µιας νέας 

εταιρικής µορφής προέκυψε από τη µια λόγω της ανάγκης ανανέωσης του εταιρικού δικαίου της 

χώρας µας σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και από την άλλη από το 

γεγονός πως οι ΕΠΕ δεν ανταποκρινόταν πλέον στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. 

Στην ΕΕ υφίστανται και άλλα κράτη µε επιχειρήσεις του 1 ευρώ, όπως συµβαίνει για 

παράδειγµα στη Γερµανία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία κλπ. Παρά το γεγονός αυτό, όµως, 

οι ΙΚΕ λογίζονται σαν αγαθό σχεδιασµού της χώρας µας το οποίο είχε σαν βασικότερο σκοπό να 

καταφέρει να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της χώρας µας σε µια δύσκολη 

περίοδο όπως αυτή της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής ύφεσης. Στο σηµείο αυτό, είναι 

σηµαντικό να τονιστεί πως στην ΕΕ διερευνάται η ανάπτυξη της κοινοτικής Societas Privata 

Europaea, η οποία θα έχει και αυτή ένα συµβολικό κεφάλαιο (Παγώνη, 2012). 

Οι πιο διαδεδοµένοι λόγοι για τους οποίες οι ΕΠΕ δεν ανταποκρίνονται πλέον στις 

σύγχρονες απαιτήσεις είναι οι δυσκίνητες ρυθµίσεις του νοµοθετικού πλαισίου, η υποχρέωση 

πληθωρικής συµβολαιογραφικής παρέµβασης καθώς επίσης και η διπλή πλειοψηφία (προσώπων 

αλλά και κεφαλαίων) που είναι καθοριστική για τη διαδικασία λήψης εταιρικών αποφάσεων. 

Ακόµα, στην ΕΕ εντοπίζονται σηµαντικές εξελίξεις και µεταβολές που έχουν άµεση σχέση µε τη 

νοµολογία του εταιρικού δικαίου που αφορά την εξυπηρέτηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 

οι οποίες έχουν σαν κυριότερο γνώρισµά τους την απλότητα, την ευελιξία καθώς επίσης και την 

αποδοτικότητα στις πρακτικές απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρηµατιών (Περάκης, 2012). 

Στην περίοδο της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής ύφεσης, της οποίας είναι άγνωστη η 

ηµεροµηνία λήξης, και κυρίως της ύφεσης του χρέους, αποκλεισµού από κάθε δανεισµό, ιδιωτικό 

είτε δηµόσιο, και ολικής στέρησης ρευστότητας µέσα στη χώρα µας, κρίνεται καθοριστική η 

ανάγκη εντοπισµού τακτικών οι οποίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο µε στόχο να κινηθεί η 

αγορά και οι εταιρίες έτσι ώστε να γίνει µια προσπάθεια ενίσχυσης της οικονοµίας της χώρας µας 

αλλά και της κοινωνίας γενικότερα (Σπυρίδωνος, 2012). 

Αυτή είναι και η κυριότερη καινοτοµία των ΙΚΕ αφού αποτελούν µια τακτική 

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

χρηµατοοικονοµική, όπως είναι για παράδειγµα η υπόσχεση παροχής εργασίας και υπηρεσιών 

είτε ακόµα και η εγγύηση δανεισµού. Στη σηµερινή εποχή, υφίστανται πολλές διατάξεις οι οποίες 
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καθιστούν τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις µια εταιρική µορφή εξαιρετικά ευέλικτη και µε 

ιδιαίτερα χαµηλό κόστος (Αυγουστιανάκης, 2012). 

Ένα σύνολο διατάξεων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αισθητή ελάττωση του κόστους 

σύστασης και δράσης των ΙΚΕ, όπως είναι για παράδειγµα η υποχρέωση για αρχικό κεφάλαιο 

αξίας 1 ευρώ καθώς επίσης και η σύσταση µε ιδιωτικό έγγραφο και µόνο διαµέσου υπηρεσίας 

µιας στάσης, ακόµη και στην περίπτωση στην οποία πρόκειται για δράση που χρειάζεται 

διοικητική άδεια (Παγώνη, 2012). 

Παράλληλα, υφίσταται ένα ακόµη πιο µεγάλο σύνολο διατάξεων βάσει µε τις οποίες 

διευκολύνεται σε µεγάλο βαθµό και απλοποιείται η δράση της όπως είναι για παράδειγµα η 

απαλλαγή από την απαίτηση αποτίµησης εισφορών σε είδος για ποσά που δεν ξεπερνούν τα 5 

χιλιάδες ευρώ, η ικανότητα λήψης αποφάσεων των εταίρων εκτός συνέλευσης ακόµη και κατά 

πλειοψηφία, η ευχέρεια τηλεδιάσκεψης των εταίρων καθώς επίσης και η αποκλειστική 

αρµοδιότητα του Ειρηνοδικείου το οποίο δικάζει κατά τη δράση της εκούσιας δικαιοδοσίας 

(Περάκης, 2012). 

Παρά το γεγονός αυτό, όµως, ενώ σε τεράστιο επίπεδο οι ΙΚΕ αποτελούν µετεξέλιξη 

του νοµικού τύπου των ΕΠΕ, καθώς έχουν πολλά ίδια γνωρίσµατα, όπως είναι το ότι έχουν 

διαχειριστή και όχι ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οι αποφάσεις των εταίρων της λαµβάνονται µε 

πλειοψηφία είτε οµοφωνία επί του συνόλου του κεφαλαίου δίχως να υπάρχει η έννοια της 

απαρτίας κλπ, παράλληλα προσφέρει περισσότερες επιλογές σε θέµατα τα οποία για αρκετά έτη 

απασχολούσαν τη νοµολογία η οποία είχε άµεση σχέση µε τις ΕΠΕ (Αθανασίου, 2019). 

Τα παραπάνω θέµατα έχουν άρρηκτη σχέση µε τη δράση διορισµού αλλά και 

ανάκλησης διαχειριστών και εκκαθαριστών, σε αλλαγές στα πρόσωπα των εταίρων και σε 

λύσεις, όπου οι διατάξεις των ΙΚΕ, δίχως να διαφοροποιούνται σηµαντικά από εκείνες των ΕΠΕ, 

είναι περισσότερο σαφείς και ξεκάθαρες και τις περισσότερες φορές αφήνουν πολύ πιο µικρά 

περιθώρια ερµηνείας και ανασφάλειας δικαίου σε όλους όσους εµπλέκονται σε αυτές τις δράσεις 

(Σπυρίδωνος, 2012). 

Οι επιχειρηµατικές ανάγκες αλλά και οι απαιτήσεις αυτής της µορφής τις οποίες 

εξυπηρετεί στη σηµερινή εποχή η ΙΚΕ είναι οι εξής : 
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 Αποτελεί µια σύγχρονη και παράλληλα ευέλικτη µορφή εταιρίας η οποία κατά κύριο 

λόγο ακολουθεί και εφαρµόζει το πρότυπο της ΕΕ 

 Συνδυάζει τα κυριότερα γνωρίσµατα των ΑΕ και των ΕΠΕ 

 Έχει ευελιξία προσωπικής επιχείρησης 

 Αφορά όλες τις υφιστάµενες µορφές επιχειρήσεων 

 Αναπτύσσει πεδίο ανταγωνισµού (Περάκης, 2012) 
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2. Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) 
 

2.1 Τι είναι οι ΙΚΕ; 
 

Στις µέρες µας, µία από τις πλέον διαδεδοµένες εταιρικές µορφές είναι η Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή εν συντοµία Ι.Κ.Ε. Η ΙΚΕ αποτελεί µια νέα και καινοτόµα µορφή 

εταιρείας που έχει γίνει ευρέως γνωστή τα τελευταία χρόνια και εισήχθηκε στο ΦΕΚ Α 86 στις 

11 Απρίλη 2012 µε τον νόµο 4072/2012.  

Πρόκειται για µια κεφαλαιουχική εταιρεία, η οποία έχει νοµική προσωπικότητα και είναι 

εµπορική ανεξάρτητα από το αν είναι εµπορική επιχείρηση. Η ΙΚΕ ανήκει στις εταιρείες που τα 

µέλη της φέρουν περιορισµένη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας τους. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει 

να τονιστεί ότι εξαιρούνται οι εταίροι µε εγγυητικές εισφορές. 

Χαρακτηριστικό της ΙΚΕ είναι ότι µπορεί να συσταθεί έχοντας το ελάχιστο κεφάλαιο του 1 

ευρώ. Φυσικά, το κεφάλαιό της µπορεί να είναι υψηλότερο ή και µηδενικό. Πιο συγκεκριµένα, 

στις 29 Μαΐου του 2013 ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ Α 120 µε τον νόµο 4155/2013 µια τροποποίηση 

του νόµου 4072/2012. Σύµφωνα µε την εν λόγω τροποποίηση καταργούνταν οι αρνητικές 

επιπτώσεις σε µια εταιρεία  σε περίπτωση που µείνει χωρίς κεφάλαιο.  

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της ΙΚΕ – το οποίο την διαφοροποιεί από άλλα είδη εταιρειών- 

είναι ότι έχει ορισµένη διάρκεια και εάν δεν ορίζεται στο καταστατικό, θεωρείται δωδεκαετής 

(12 ετών) από τη σύστασή της (άρθρο 46 Ν. 4072/2012). Επιπλέον, η ΙΚΕ µπορεί να δηµοσιευθεί 

είτε στην ιστοσελίδα είτε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται προηγουµένως δηµοσίευση στο 

ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. Πρέπει να αναφερθεί επίσης είναι ότι µε την επιφύλαξη του άρθρου 

79 του ν. 4072/2012, για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο αυτή µε την περιουσία της. 

Τέλος, η σύστασή της και οποιαδήποτε τροποποίησή της µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε απλό 

ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο υπόκειται σε εκτενέστερο έλεγχο από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. Με 

άλλα λόγια, η παρουσία συµβολαιογράφου για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω δεν κρίνεται 

απαραίτητη.  

Όσον αφορά στην επωνυµία της ΙΚΕ «σχηµατίζεται είτε από το όνοµα ενός ή περισσότερων 

εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης που ασκεί. «Φανταστική» επωνυµία είναι, 

επίσης, επιτρεπτή. Στην επωνυµία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις ολογράφως «Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή σε συντοµία «ΙΚΕ». Αν η εταιρεία είναι µονοπρόσωπη, στην 
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επωνυµία προστίθεται και η λέξη «Μονοπρόσωπη». Στην αγγλική γλώσσα προστίθενται οι λέξεις 

«Private Company» ή η ένδειξη «PC» και στη µονοπρόσωπη οι λέξεις «Single Member Private 

Company» (βλ. άρθρο 44 Ν.4072/2012)» (https://www.eep.gov.gr/Portals/0/YMS/odhgies-

IKE.pdf) 

Όσον αφορά στην έδρα της ΙΚΕ, κάθε ΙΚΕ «έχει την έδρα της στον δήµο που αναφέρεται στο 

καταστατικό της, αλλά δεν υποχρεούται να έχει την πραγµατική της έδρα στην Ελλάδα (βλ. 

άρθρο 45 Ν. 4072/2012)» (https://www.eep.gov.gr/Portals/0/YMS/odhgies-IKE.pdf). Με άλλα 

λόγια η καταστατική έδρα µπορεί να µην είναι απαραίτητα η πραγµατική έδρα της. 
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2.2. Διαδικασία ίδρυσης  

Η ΙΚΕ «συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ιδρυτές). Ωστόσο αρκεί 1 

πρόσωπο φυσικό ή νοµικό (µονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.). Στην περίπτωση αυτή το όνοµα του µοναδικού 

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

συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (σύµφωνα µε το άρθρο 127 του 

Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.1329/83). Συµµετοχή ανηλίκου στην 

ίδρυση Ι.Κ.Ε. επιτρέπεται µόνο κατόπιν δικαστικής άδειας» 

(https://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-

regulations/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%C

E%AF%CE%B5%CF%82-

%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-

%CE%B9%CE%BA%CE%B5-

%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF

%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82). 

Η ίδρυση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας µπορεί να ολοκληρωθεί εντός µιας ηµέρας 

ακολουθώντας τη διαδικασία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης 

ορίζονται «οι Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η. που λειτουργούν στα Επιµελητήρια και τα Πιστοποιηµένα ως 

Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» 

(https://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-

regulations/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%C

E%AF%CE%B5%CF%82-

%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-

%CE%B9%CE%BA%CE%B5-

%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF

%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82#ike-

2).  

Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, ως Υπηρεσία µιας Στάσης µπορεί να οριστεί ο εκάστοτε 

συµβολαιογράφος που συντάσσει τη συµβολαιογραφική πράξη. Με αυτόν τον τρόπο, 
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ολοκληρώνεται η σύσταση της εταιρείας, λαµβάνεται το ΑΦΜ της και µπορεί να τεθεί σε 

λειτουργία.  

Η καταχώρηση των στοιχείων της εταιρείας και του καταστατικού της στη βάση δεδοµένων του 

Γ.Ε.ΜΗ πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία Μιας Στάσης. Με αυτόν τον τρόπο, η 

ΙΚΕ αποκτά αριθµό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης. Η ανακοίνωση της παραπάνω 

καταχώρησης διεξάγεται και αυτή ηλεκτρονικά στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, για τη σύσταση της ΙΚΕ χρειάζεται ένα απλό ιδιωτικό 

έγγραφο και η συµβολή του συµβολαιογράφου δεν αποτελεί προϋπόθεση ή απαίτηση. Αυτό 

συµβαίνει µόνο σε περιπτώσεις που εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία. Με αυτόν 

τον τρόπο, τα έξοδα για τη σύσταση της ΙΚΕ είναι ελάχιστα, εφόσον συνήθως δεν υπάρχουν 

έξοδα συµβολαιογράφου και δεν καταβάλλονται αµοιβές και τέλη δηµοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Α.Ε. 

και Ε.Π.Ε. Η Ι.Κ.Ε. 

Πιο αναλυτικά τα έξοδα που πρέπει να καταβληθούν για τη σύσταση της ΙΚΕ: 

- Γραµµάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας. 

- Τέλος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η  

- Κόστος εγγραφής στο επιµελητήριο  

- Τέλος υπέρ του Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων Αθηνών 

- Τέλος υπέρ του Ταµείου Νοµικών 

- Αµοιβή Συµβολαιογράφου (προαιρετικά) 

- Κόστος για τη σύνταξη του συµβολαίου και των αντιγράφων 

- Αµοιβή δικηγόρου (προαιρετικά) 
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2.3. Προϋποθέσεις ίδρυσης  

 

Κατά την ίδρυση της ΙΚΕ ο εκάστοτε ιδρυτής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει ένα σύνολο 

στοιχείων και χαρακτηριστικών, τα οποία θα αφορούν την εταιρεία του. Τα εν λόγω στοιχεία και 

χαρακτηριστικά θα συµπεριληφθούν στο καταστατικό της εταιρείας.  

Η παραπάνω προκαταρκτική διαδικασία είναι καίριας σηµασίας καθώς το καταστατικό  της ΙΚΕ 

αποτελεί το πιο σηµαντικό νοµικό έγγραφο για τη σύσταση της εταιρείας. Εκεί αναφέρονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία της εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα, εµπεριέχει όλα τα 

βασικά θέµατα σχετικά µε τις εταιρικές σχέσεις, τη διοίκηση της εταιρίας κλπ. 

«Σύµφωνα µε το άρθρο 50 του ν. 4072/2012 το καταστατικό της Ι.Κ.Ε. πρέπει να περιέχει 

τουλάχιστον: 

- το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των 

εταίρων. Εάν η εταιρία συστήνεται ως µονοπρόσωπη, το όνοµα του µοναδικού εταίρου 

υποβάλλεται σε δηµοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 43 παρ. 4) 

- την εταιρική επωνυµία (άρθρο 44)  

- την έδρα της εταιρίας, τον σκοπό της, την ιδιότητά της ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρία  

- τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων (άρθρα 77 έως 

και 79)  

- το κεφάλαιο της εταιρίας, τον συνολικό αριθµό των εταιρικών µεριδίων 

- τον αρχικό αριθµό των µεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που αυτά 

εκπροσωπούν  

- τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας (άρθρα 55 έως και 64) 

- τη διάρκεια της εταιρίας (άρθρο 46». (https://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-

regulations/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%C

E%AF%CE%B5%CF%82-

%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-

%CE%B9%CE%BA%CE%B5-
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%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF

%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82#ike-

2) 

Παρόλο που ο εκάστοτε ιδρυτής, όπως προαναφέρθηκε, είναι αυτός που θα αποφασίσει τα 

βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά για την ΙΚΕ, η συµβολή και η συµβουλή ενός δικηγόρου 

µπορεί να είναι απαραίτητη και αποτελεσµατική.  

Θα πρέπει επιπλέον να αναφερθεί ότι ο εκάστοτε ιδρυτής θα πρέπει να έχει βρει τον χώρο που θα 

στεγάζεται η εταιρεία, δηλ. την έδρα της εταιρείας. Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 1, η 

έδρα της εταιρείας θα βρίσκεται στον δήµο που αναφέρεται στο καταστατικό (άρθρο 45). Το 

µόνο που χρειάζεται όσον αφορά τον συγκεκριµένο χώρο είναι η υποβολή µιας υπεύθυνης 

δήλωσης της διεύθυνσης µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του υπόχρεου. Εκτός από την 

έδρα της εταιρείας, ο ιδρυτής θα πρέπει έχει βρει έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος θα αναλάβει ό,τι 

χρειάζεται για τη διαδικασία ίδρυσης και σύστασης της εταιρείας.  

Τέλος, ο ιδρυτής θα πρέπει να είναι φορολογικά ενήµερος. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει 

καθόλου φορολογική ενηµέρωση, η ίδρυση της εταιρείας δεν θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 
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2.4. Σύσταση μιας ΙΚΕ  
 

Οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις συνίστανται από 1 είτε πιο πολλά φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, ηµεδαπά είτε αλλοδαπά πρόσωπα, που αφού υπογράψουν την ιδρυτική πράξη, 

παράλληλα αποκτούν την πλήρη δικαιοπρακτική ευχέρεια δίχως φυσικά αυτό να σηµαίνει πως 

έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν εµπορικές πρακτικές. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο 

γεγονός πως ο ενεργός τους ρόλος σε µια παρόµοιου είδους επιχείρησης δεν είναι ούτε 

εµπορικού χαρακτήρα αλλά ούτε συνιστά εµπορική ιδιότητα. 

Οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν την ευχέρεια να έχουν ενεργό ρόλο σαν εταίροι είτε 

ακόµα και σαν διαχειριστές σίγουρα δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι παράλληλα και δηµόσιοι 

υπάλληλοι, ∆ΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ανήλικοι οι οποίοι δεν έχουν λάβει την 

αντίστοιχη άδεια δικαστηρίου και την γνωµοδότηση του συµβούλιου κλπ. Στην περίπτωση στην 

οποία οι ιδρυτές, πριν υλοποιηθεί η σύσταση της εν λόγω επιχείρησης, συναλλάσσονται µε 

τρίτους στο όνοµα αυτήν, έχουν απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη (Κουράκης, 2012). 

Με βασικότερο στόχο να ολοκληρωθεί, όµως, η σύσταση µιας τέτοιας επιχείρησης, 

σηµαντική παράµετρος είναι η σύνταξη ενός εγγράφου, το οποίο καλείται καταστατικό, το οποίο 

τις περισσότερες φορές είναι ιδιωτικό έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου οριοθετείται κατά 

τεράστιο ποσοστό από όλους όσους υλοποίησαν τη σύσταση της επιχείρησης. Στην περίπτωση, 

όµως, στην οποία πρόκειται για συµβολαιογραφικό είναι σηµαντικό να ισχύουν τα παρακάτω : 

 

� Να επιβάλλεται από κάποια εξειδικευµένη διάταξη του νοµοθετικού πλαισίου 

� Να εισφέρονται στην επιχείρηση περιουσιακά στοιχεία για την µεταβίβαση των οποίων 

χρειάζεται κατά το νοµοθετικό πλαίσιο ο τύπος αυτός 

� Να επιλέγεται από τα µέρη (Νασόπουλος, 2018) 
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Εικόνα 2.1 : Σύσταση και διαγραφή ΙΚΕ (2012-2016)
3
 

 

Σε αντίθεση µε τη συγκεκριµένη εταιρική µορφή, µια ΑΕ είναι αναγκασµένη το 

καταστατικό της να είναι συµβολαιογραφικό έγγραφο πάντοτε, όπως οριοθετείται στην 1
η
 

παράγραφο του 4ου άρθρου του νοµοθετικού πλαισίου 2190 που ισχύει στη χώρα µας από την 

περίοδο του 1920. Κάτι ανάλογο, όµως, υφίσταται και στην περίπτωση των ΕΠΕ. Ανεξάρτητα, 

όµως, εάν το καταστατικό είναι συµβολαιογραφικό ή όχι, είναι χρήσιµο να περιέχει την 

επωνυµία, την έδρα, τη διάρκεια, τον σκοπό, το εταιρικό κεφάλαιο, τα εταιρικά µερίδια και τις 

εισφορές των εταίρων καθώς επίσης και τη µέθοδο διαχείρισης αλλά και εκπροσώπησης 

(Περάκης, 2012). 

Για τη δράση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5
α
 του νοµοθετικού πλαισίου 

3853/2010 (που προστέθηκε µε το 117
ο
 άρθρο του νοµοθετικού πλαισίου 4072 που αναφέρθηκε 

παραπάνω). Αυτό σηµαίνει πως η ίδρυση υλοποιείται διαµέσου της αρµόδιας υπηρεσίας του 

ΓΕΜΗ. Με την εγγραφή της συγκεκριµένης επιχείρησης στο ΓΕΜΗ, αυτή αποκτά νοµική 

προσωπικότητα (Παπαγιάννης, 2011). 

 

                                                           
3
 [http://www.businessportal.gr/] 



Τ.Ε.Ι  ∆υτικής  Ελλάδας    

24 

 

 

 

 Εικόνα 2.2 : ∆ιαδικασία σύστασης ΙΚΕ (Βασιλακάκης, 2012) 

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν η ΙΚΕ αποτελείται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα. Η σύστασή της µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε ιδιωτικό έγγραφο, δηλαδή µε 

συµφωνητικό. Η υποχρέωση συµπερίληψης συµβολαιογραφικού εγγράφου υπάρχει µόνον αν 

αυτό επιβάλλεται από ειδική διάταξη νόµου, όπως για παράδειγµα αν εισφέρεται εµπράγµατο 

δικαίωµα επί ακινήτου. Εφαρµόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 5α του Ν. 3853/2010 -όπως 

προστέθηκε µε το άρθρο 117, παρ. 3 του Ν. 4072/2012- λαµβάνει χώρα η διαδικασία της 

σύστασης, που σηµαίνει ότι η σύσταση γίνεται µέσω της αρµόδιας υπηρεσίας του Γενικού 

Εµπορικού Μητρώου. Με την εγγραφή της ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ, λαµβάνεται και η νοµική 

προσωπικότητα της εταιρείας. Το συστατικό έγγραφο της ΙΚΕ πρέπει να περιέχει το καταστατικό 
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αυτής, αλλά και η ίδια η ΙΚΕ έχει την υποχρέωση να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα εντός ενός 

µήνα. (Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιώς, n.d.) 

Αναφορικά µε τη διαδικασία σύστασης µιας ΙΚΕ, αυτή περιγράφεται µε λεπτοµέρεια στο άρθρο 

50Α του Ν. 3853/2010, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 117, παρ. 2 του Ν. 4072/2012. Σε 

περίπτωση που η σύσταση µιας ΙΚΕ επισυµβαίνει µε ιδιωτικό έγγραφο, η συνολική διαδικασία 

διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία µίας στάσης του ΓΕΜΗ. Εάν η σύσταση έγινε - κατ’ επιταγή 

τού νόµου ή κατ’ επιθυµία των εταίρων - µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, ο συµβολαιογράφος 

ενεργεί ως υπηρεσία µίας στάσης. (Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιώς, n.d.) 

Έτσι, µια ΙΚΕ συστήνεται µέσω της υπηρεσίας µιας στάσης. Το καταστατικό της ΙΚΕ 

καταρτίζεται κατά κανόνα µε ιδιωτικό συµφωνητικό. Έπειτα γίνεται δηµοσίευση µόνο στο 

ΓΕΜΗ, όπου το κόστος περιορίζεται µόνο σε ένα παράβολο των 70,00 €. Με την ίδρυση ή 

µετατροπή της επιχείρησης σε εταιρεία ΙΚΕ, υπάρχει απαλλαγή Οργανισµού Ασφάλισης 

Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) για τους εταίρους (Μίαρης, 2016). 
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2.5 Διάρκεια και επωνυμία ΙΚΕ 

Η συγκεκριµένη επιχείρηση είναι πάντα µια επιχείρηση ορισµένου χρόνου και, εφόσον 

δεν υφίσταται πρόβλεψη της διάρκειάς της στο καταστατικό, τότε είναι δωδεκαετούς διάρκειας, 

όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο. Η συγκεκριµένη διάρκεια είναι εφικτό να 

παραταθεί µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων και σε περίπτωση που δεν οριοθετηθεί η χρονική 

περίοδος της συγκεκριµένης παράτασης, τότε λογίζεται ξανά η δωδεκαετής διάρκεια 

(Νασόπουλος, 2018). 

Παρόλα αυτά προτείνεται η διάρκεια της συγκεκριµένης επιχείρησης να είναι όσο το 

δυνατόν πιο µεγάλη, καθώς πιθανή σύντοµη διάρκεια έχει σαν συνέπεια σηµαντικά ζητήµατα 

χορήγησης µακροχρόνιας χρηµατοδότησης από τραπεζικούς και πιστωτικούς οργανισµούς, 

δυσκολίες στην παροχή µακροχρόνια διοικητικών αδειών καθώς επίσης και ζητήµατα 

εσωτερικής φύσεως ανάµεσα στους εταίρους, που είναι δυνατόν να αιτηθούν ανταλλαγµάτων, µε 

βασικότερο στόχο να συναινέσουν στην παράταση δράσης της εν λόγω επιχείρησης 

(ASTBOOKS, 2016). 

Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει µε την επωνυµία των συγκεκριµένων επιχειρήσεων, είναι 

σηµαντικό να σηµειωθεί πως αναπτύσσεται είτε από το όνοµα ενός είτε πιο πολλών εταίρων είτε 

από το αντικείµενο της εταιρίας που ασκεί. Επιτρεπτή είναι και η φανταστική επωνυµία. Στην 

επωνυµία των συγκεκριµένων επιχειρήσεων χρειάζεται να περιλαµβάνονται σε κάθε περίπτωση 

ολογράφως οι λέξεις Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία είτε η συντοµογραφία ΙΚΕ, ενώ σε 

περίπτωση στην οποία υφίστανται µονοπρόσωπη επιχείρηση αυτής της µορφής, στην επωνυµία 

της είναι σηµαντικό να υφίστανται οι λέξεις Μονοπρόσωπη ΙΚΕ είτε να γράφεται ολογράφως 

(Τότσης, 2018). 
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2.6.  Έδρα της ΙΚΕ 
 

Μια ΙΚΕ έχει την έδρα της στον δήµο που αναφέρεται στο καταστατικό της, αλλά δεν είναι 

υποχρεωµένη να έχει την πραγµατική της έδρα στην Ελλάδα (βλ. άρθρο 45 Ν. 4072/2012), 

πράγµα που σηµαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να συµπίπτει η καταστατική έδρα µε την 

πραγµατική έδρα της ΙΚΕ.  
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2.7. Σκοπός της ΙΚΕ 
 

Ανάµεσα στα στοιχεία που οφείλει να περιλαµβάνει στο καταστατικό της µια ΙΚΕ, είναι και ο 

σκοπός που έχει (άρθρο 50 Ν. 4072/2012). Η ΙΚΕ µπορεί να ασκεί κάθε είδους επιχειρηµατική 

δράση. Μπορεί το αντικείµενο και ο σκοπός της να µην είναι εµπορικός, αλλά εάν ο σκοπός της 

είναι παράνοµος ή αντίκειται στη δηµόσια τάξη κηρύσσεται άκυρη κατόπιν απόφασης 

δικαστηρίου. (Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιά, n.d.)  
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2.8. Διαχείριση και Εκπροσώπηση της ΙΚΕ 
 

Όσον αφορά τη διαχείριση και τη διοίκηση της ΙΚΕ, αρµόδιος για αυτές είναι κατά κύριο λόγο ο 

εκάστοτε διοριζόµενος διαχειριστής. Μέσα στο καταστατικό της εταιρείας αναφέρεται το πώς 

εκπροσωπείται, διοικείται και διαχειρίζεται η κάθε ΙΚΕ. Εκτός από αυτά, αναφέρονται οι ευθύνες 

και οι υποχρεώσεις του διαχειριστή µετά από τον διορισµό του από την καταστατική συνέλευση. 

Ο κάθε διαχειριστής προσπαθεί να διοικήσει και να διαχειριστεί µε όσο πιο σωστό τρόπο µπορεί 

την εταιρεία και την περιουσία της. Γι’ αυτό το λόγο, είναι και υπόλογος για κάθε πράξη και 

ενέργειά του.  

Στα άρθρα 55-67 του Ν.4072/2012 αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τον 

διορισµό και τον τρόπο διορισµού των διαχειριστών, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες αυτών 

σχετικά µε τα εταιρικά ζητήµατα, την ανάκληση και την αντικατάσταση τους καθώς και την 

απαλλαγή τους από τις ευθύνες που φέρουν.    

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο διαχειριστής µπορεί να µην είναι απαραίτητα εταίρος, αλλά 

οποιοσδήποτε θεωρείται κατάλληλος και επιλέγεται για τη συγκεκριµένη θέση. Σηµαντικό είναι 

επίσης ότι ο διαχειριστής δεν λαµβάνει κάποια αµοιβή για το έργο που επιτελεί και ότι έχει το 

δικαίωµα να αναθέτει διάφορες αρµοδιότητες στους εταίρους ή σε τρίτους, αν κρίνει απαραίτητο, 

για τη σωστή λειτουργία και τη διοίκηση της κάθε ΙΚΕ. Εκτός από αυτά, ο διαχειριστής φέρει 

προσωπική, ποινική και αστική ευθύνη σε φορολογικούς και ασφαλιστικούς φορείς. 

Ένα άλλο σηµαντικό όργανο για τη διοίκηση και τη διαχείριση της ΙΚΕ είναι η συνέλευση. Κάθε 

διαχειριστής µπορεί να συγκαλέσει συνέλευση οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της και 

ενηµερώνει τους εταίρους είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) είτε αυτοπροσώπως. 

Επιπλέον, η συνέλευση δύναται να διεξαχθεί εξ αποστάσεως.  

Τέλος, για τη σωστή διοίκηση και διαχείριση της ΙΚΕ τηρούνται αθεώρητα εταιρικά βιβλία και 

βιβλία µε τα πρακτικά των συνελεύσεων. Τα βιβλία διατίθενται πάντα και σε ηλεκτρονική εκτός 

από έντυπη µορφή. 
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2.9. Ασφάλιση Μελών και Διαχειριστών της ΙΚΕ 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Ν. 4072/2012, διαχειριστής της ΙΚΕ µπορεί να είναι µόνο φυσικό 

πρόσωπο, εταίρος ή µη. Στην ασφάλιση του OΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά οι διαχειριστές της 

ΙΚΕ και ο µοναδικός εταίρος µονοπρόσωπης ΙΚΕ, και προαιρετικά, οι εταίροι της πολυπρόσωπης 

ΙΚΕ. 

Όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις συµµετοχής σε ΙΚΕ, πρέπει να σηµειωθεί ότι 

«τα εταιρικά µερίδια παρέχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της 

εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν» (Egiklios_30_sxedio_katastatikou_IKE). Σε περίπτωση που 

οι εταίροι θέλουν ή πρέπει να έχουν νέες υποχρεώσεις και δικαιώµατα είναι απαραίτητο να 

τροποποιηθεί το καταστατικό της εταιρείας και να συµφωνήσουν για αυτή την τροποποίηση και 

οι υπόλοιποι εταίροι. Στις εν λόγω τροποποιήσεις, εκτός από τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

των εταίρων περιλαµβάνονται η αύξηση και η µείωση του κεφαλαίου. 

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωµα να ενηµερώνεται και να λαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά 

µε τα ζητήµατα της εκάστοτε εταιρείας, που συζητούνται και περιλαµβάνονται στις διάφορες 

συνελεύσεις της. Αυτό πραγµατοποιείται είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω κάποιου εκπροσώπου. 

Εκτός από αυτό, έχει το δικαίωµα στον έλεγχο και στην επανεξέταση των βιβλίων και των 

εταιρικών εγγράφων.  Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εκάστοτε εταιρεία µπορεί 

να αρνηθεί και ο εταίρος να µην µπορεί να λάβει καµία πληροφορία και να µην έχει πρόσβαση 

στα εταιρικά βιβλία, αν κάτι τέτοιο θεωρηθεί ζηµιογόνο για την εταιρεία.  

Αναφορικά µε το εταιρικό µερίδιο, αυτό ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα µε την αξία εισφοράς 

του. Σε µία ΙΚΕ δεν  είναι απαραίτητο να υπάρχουν ή να βρίσκονται στην ίδια αναλογία και τα 

τρία είδη εισφορών. Κάθε εταίρος της ΙΚΕ που διαθέτει το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού 

αριθµού των εταιρικών µεριδίων µπορεί να διορίσει µέσω του δικαστηρίου έναν ορκωτό 

ελεγκτή-λογιστή. Με αυτόν τον τρόπο, εν λόγω ελεγκτής-λογιστής θα ελέγξει αν συντελείται 

οποιουδήποτε είδους παράβαση είτε  αναφορικά µε το καταστατικό είτε αναφορικά µε τη 

λειτουργία της εταιρείας. Αφού διενεργηθεί ο ανωτέρω έλεγχος,  θα συντάξει την αντίστοιχη 

έκθεση ελέγχου και θα την κοινοποιήσει στους ιδρυτές/µέλη και στην εταιρεία.  

Επίσης, δεν θα πρέπει να παραληφθεί ο διορισµός και  η ανάκληση του διαχειριστή από κάθε 

εταίρο, µε την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012. Κάθε εταίρος έχει επίσης τη 

δυνατότητα να αποκλείσει και να διώξει κάποιον άλλον εταίρο από την εταιρεία. Εκτός από 



Τ.Ε.Ι  ∆υτικής  Ελλάδας    

31 

 

αυτά, ο εταίρος και µόνο αυτός αποφασίζει για το πότε θα  προχωρήσει σε λύση της εταιρείας 

του ή για το αν θα  υπάρξει παράταση της διάρκειάς της ή για το αν θα συγχωνευθεί µε άλλη 

εταιρεία.  

Τέλος, κάθε εταίρος φέρει ευθύνη για το ποιος θα είναι ο διαχειριστής της εταιρείας του και 

µέχρι πότε θα είναι διαχειριστής. Εκτός από τη διαχείριση της εταιρείας του, ο εταίρος είναι 

αρµόδιος και για τα οικονοµικά ζητήµατα της. Πιο συγκεκριµένα, ο εταίρος είναι αυτός που 

εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, επιλέγει τον τρόπο που διανέµονται τα κέρδη και 

όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως διορίζει τον ελεγκτή-λογιστή. 
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2.10.  Πλεονεκτήματα 

Το νοµοθετικό πλαίσιο δεν οριοθετεί καθορισµένο ποσό κεφαλαίου για την ίδρυση 

αυτών των επιχειρήσεων. Έτσι µια τέτοια εταιρία είναι εφικτό να ιδρυθεί µε ελάχιστο εφικτό 

κεφάλαιο που είναι το 1 ευρώ. Αυτοµάτως, ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου που καταβάλλεται 

στην υπεύθυνη ∆ΟΥ κατά τη διαδικασία ίδρυσης της εν λόγω επιχείρησης περιορίζεται στο 0,1 

ευρώ (Αυγουστιανάκης, 2012). 

Ένα εξίσου σηµαντικό όφελος είναι το γεγονός πως τα τέλη σύστασης αλλά και δράσης 

είναι εξαιρετικά πιο µικρά συγκριτικά µε τα αντίστοιχα τέλη σύστασης άλλων επιχειρήσεων. 

(ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ). Αναγκαστική είναι µονάχα η καταβολή του τέλους καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ, του κόστους εγγραφής στο επιµελητήριο και του γραµµατίου µε στόχο την ίδρυση της εν 

λόγω επιχείρησης. ∆εν υφίσταται υποχρέωση δηµοσίευσης των τροποποιήσεων του 

καταστατικού στο ΦΕΚ. Οι περισσότερες αλλαγές δηµοσιεύονται διαµέσου του ΓΕΜΗ είτε του 

εταιρικού ιστότοπου, κάτι το οποίο τις περισσότερες φορές σηµαίνει πως υφίσταται πιο µικρό 

κόστος (ASTBOOKS, 2016). 

Καθοριστικό, επίσης, είναι το γεγονός πως το καταστατικό των συγκεκριµένων 

επιχειρήσεων είναι εφικτό να αναπτυχθεί και µε ιδιωτικό έγγραφο, δίχως να χρειάζεται η 

συνδροµή συµβολαιογράφου, που είναι αναγκαστική σε άλλες επιχειρήσεις. Αυτό σηµαίνει πως 

δεν υφίστανται έξοδα συµβολαιογράφου, που τις περισσότερες φορές αποτελούν καθοριστικό 

κόστος, όχι µονάχα κατά τη διαδικασία ίδρυσης, αλλά και κατά την τροποποίηση του 

καταστατικού. Κατ’ εξαίρεση η συγκεκριµένη επιχείρηση συνιστάται µε συµβολαιογραφικό 

έγγραφο στις εξειδικευµένες περιπτώσεις τις οποίες οριοθετεί το νοµοθετικό πλαίσιο είτε 

εξαιτίας εισφοράς στην επιχείρηση περιουσιακών στοιχείων (Βασιλακάκης, 2012). 

Ένα εξίσου σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτών των επιχειρήσεων είναι το γεγονός πως στο 

καινούριο ΕΦΚΑ υπάγονται αναγκαστικά οι εταίροι των προσωπικών επιχειρήσεων και των 

ΕΠΕ αλλά και µέλη του ∆Σ των ΑΕ που έχουν ενεργό ρόλο στο κεφάλαιο των συγκεκριµένων 

επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο του 3%. Αντίθετα για τους εταίρους των ΙΚΕ η ασφάλιση 

δεν είναι αναγκαστική, ενώ ασφαλίζεται αναγκαστικά µονάχα ο διαχειριστής των συγκεκριµένων 

επιχειρήσεων, που οριοθετήθηκε µε το καταστατικό είτε µε απόφαση των εταίρων. Στην 

περίπτωση ίδρυσης µονοπρόσωπης επιχείρησης αυτής της µορφής ασφαλίζεται ο µοναδικός 

εταίρος, ο οποίος τις περισσότερες φορές είναι παράλληλα και διαχειριστής της επιχείρησης 

(Alexandropoulou, 2014). 
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Στις ΟΕ και τις ΕΕ οι εταίροι εγγυώνται µε τη δική τους προσωπική περιουσία (είτε 

αυτή είναι κινητή είτε ακίνητη) για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της επιχείρησης (όπως 

για παράδειγµα οικεία ενός εταίρου). Αντίθετα, στις ΙΚΕ οι εταίροι δεν έχουν καµία απολύτως 

ευθύνη µε την προσωπική τους περιουσία για τις οφειλές της επιχείρησης. Εποµένως, στις 

συγκεκριµένες επιχειρήσεις για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνη έχει µονάχα η επιχείρηση µε 

την περιουσία της και όχι µε την περιουσία των εταίρων (Περάκης, 2012).  

Τέλος, ένα εξίσου σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτών των επιχειρήσεων είναι το γεγονός 

πως η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε µια ΕΠΕ χρειάζεται διπλή πλειοψηφία, κάτι το οποίο δεν 

απαιτείται από τις ΙΚΕ. Για παράδειγµα, στην περίπτωση στην οποία υφίστανται 5 εταίροι, είναι 

σηµαντικό να συµφωνήσουν οι εξ αυτών και παράλληλα εκείνοι οι 3 να έχουν στην κατοχή τους 

ποσοστό µεγαλύτερο του 51% της επιχείρησης. Αυτό, σίγουρα, δυσκολεύει αρκετά τη δράση της 

επιχείρησης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η απουσία ενός εταίρου είναι εφικτό να µπλοκάρει τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αντίθετα, όµως, στις ΙΚΕ δεν υφίσταται παρόµοιο πρόβληµα 

καθώς όποιος έχει το µεγαλύτερο εταιρικό µερίδιο, είναι εκείνος ο οποίος παίρνει τις εταιρικές 

αποφάσεις (ASTBOOKS, 2016). 

 

Πίνακας 2.1 : Ασφαλιστικές ιδιότητες και εισφορές 

Πηγή : Σαλούρου, 2018 

 

Πίνακας 2.2 : Ασφαλιστικές εισφορές ανά είδος επιχείρησης 
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Πηγή : Σαλούρου, 2018 
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2.11  Μειονεκτήματα 

Τα κυριότερα ελαττώµατα των συγκεκριµένων επιχειρήσεων εντοπίζονται ως επί το 

πλείστον στο φορολογικό και φοροτεχνικό επίπεδο. Οι εν λόγω εταιρίες έχουν τις λογιστικές 

υποχρεώσεις µιας ΑΕ. Αυτό σηµαίνει πως σε αυτές τις δράσεις περιέχεται και η τήρηση 

διπλογραφικών βιβλίων, η σύνταξη ισολογισµού, η τήρηση ταµείου της εταιρίας κλπ 

(Σπυρίδωνος, 2012). 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις έχουν σαν συνέπεια περισσότερη δουλειά για το λογιστή 

της εκάστοτε εταιρίας και κατ’ επέκταση και υψηλότερο κόστος. Αντίθετα, οι ΟΕ και οι ΕΕ 

τηρούν (κατά κανόνα) απλογραφικά βιβλία (εσόδων-εξόδωνν) µε αρκετά πιο χαµηλό λογιστικό 

κόστος. Ένα εξίσου σηµαντικό ελάττωµα αυτών των επιχειρήσεων είναι το γεγονός πως 

φορολογούνται ακριβώς όπως οι ΑΕ και οι ΕΠΕ και γενικότερα οι επιχειρήσεις µε διπλογραφικά 

βιβλία και η συνολική φορολογική επιβάρυνσή τους είναι αρκετά πιο µεγάλη συγκριτικά µε 

άλλες επιχειρήσεις, όπως είναι για παράδειγµα οι ΟΕ και οι ΕΕ (Αντωνόπουλος, 2012). 
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3. Οικονομικές λεπτομέρειες ΙΚΕ 
 

3.1. Κεφάλαιο της ΙΚΕ 
 

Η ΙΚΕ έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ένα (1) ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Ν. 4072/2012. Σε 

περίπτωση πολύ µικρού κεφαλαίου τόσο σε µετρητά όσο και σε είδος, τα άλλα δύο είδη 

προσφορών εταίρων, δηλαδή εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές, µπορούν να συµβάλλουν στην 

πιστοληπτική ικανότητα και λειτουργία της εταιρείας. (Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιά, 

n.d.) 

Σε ό, τι έχει να κάνει µε τις εισφορές των εταίρων της ΙΚΕ, αυτές µπορεί να διακριθούν στις εξής 

τρεις κατηγορίες:  

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

σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν. 4072/2012. 

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, βάσει του άρθρου 78 του Ν. 4072/2012. 

γ) Εγγυητικές εισφορές, οι οποίες συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για 

χρέη της εταιρείας µέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 79 

Αναφορικά µε τα εταιρικά µερίδια της ΙΚΕ, το αρχικό καταστατικό της εταιρείας πρέπει να 

αναφέρει τον συνολικό αριθµό εταιρικών µεριδίων, τα οποία συνιστούν το αρχικό εταιρικό 

κεφάλαιο, αλλά και το είδος εισφοράς που τα µερίδια αυτά εκπροσωπούν, όπως ακόµη και τον 

αριθµό µεριδίων κάθε εταίρου. Κάθε εταιρικό µερίδιο έχει ονοµαστική αξία τουλάχιστον ένα (1) 

ευρώ και αυτό ισχύει για όλα τα είδη των εισφορών. Τα εταιρικά µερίδια δεν µπορούν να 

παρασταθούν µε µετοχές, αλλά η εταιρεία µπορεί να χορηγεί έγγραφο σε κάθε εταίρο για τα 

µερίδια που κατέχει, το οποίο δεν έχει χαρακτήρα αξιογράφου, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ. 1 

του σχετικού νόµου. (Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιά, n.d.) 

Η πολλαπλότητα των εισφορών, ήτοι κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές, συνιστά την 

κυριότερη καινοτοµία στο Εταιρικό ∆ίκαιο καθιερώνοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο, και 

συγκεκριµένα το «σύνολο των εισφορών», στο οποίο εµπεριέχονται το γνωστό, έως τώρα, 
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κεφάλαιο της εταιρείας µε τις εισφορές των εταίρων σε µετρητά και σε είδος. Αρκετά θέµατα 

ερµηνείας ενδέχεται να προξενηθούν κατά την εφαρµογή των νεωτεριστικών αυτών διατάξεων, η 

επίλυση των οποίων θα είναι µια δύσκολη υπόθεση λόγω της παντελούς έλλειψης σχετικής 

νοµολογίας. Η δυσκολία αυτή, όπως και άλλες παρεµφερείς, είναι δυνατό να αντιµετωπισθούν 

στην αρχική φάση εφαρµογής του νέου εταιρικού τύπου µε τη σύσταση απλής µορφής ΙΚΕ µε 

κεφάλαιο αποτελούµενο αποκλειστικά από κεφαλαιακές εισφορές, είτε σε µετρητά είτε σε είδος 

(Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιά, n.d.). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι δυνατό να προκύψουν τα εξής:  

α) Το εταιρικό κεφάλαιο είναι µέρος του συνόλου των εισφορών των εταίρων.  

β) Για τη σύσταση µίας ΙΚΕ δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη και των τριών ειδών εισφορών 

(κεφαλαιακές - εξωκεφαλαιακές - εγγυητικές). Είναι απαραίτητη, όµως, σε κάθε περίπτωση η 

ύπαρξη κεφαλαιακών εισφορών, που αποτελούν το κεφάλαιο της εταιρείας. Τα άλλα δύο είδη 

εισφορών (αµφότερα ή ένα από αυτά) µπορεί να συνυπάρχουν µε το κεφάλαιο.  
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3.2.  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  

Όπως και κάθε άλλη εταιρική µορφή, έτσι και η ΙΚΕ υποχρεούται να συντάσσει ετήσιες 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης. Στην υποενότητα 

αυτή, εξετάζεται λεπτοµερώς η κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Αυτές 

περιλαµβάνουν αναλυτικά: 

 «(α) τον ισολογισµό, (β) τον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης 

αποτελεσµάτων και (δ) προσάρτηµα που περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και 

επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια 

έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε» 

(http://epixeireite.duth.gr/?q=node/1790#.W1iGw9IzaUk). 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του 

άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 διεξάγεται ο έλεγχος και η επανεξέταση των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων. Πριν προβεί µία ΙΚΕ στη σύνταξη των καταστάσεων αυτών, θα 

πρέπει όλοι οι εταίροι να συµφωνήσουν και να εγκρίνουν την εν λόγω ενέργεια. Για τις 

καταστάσεις αυτές, όπως και για όλα τα υπόλοιπα, είναι αρµόδιος ο διαχειριστής της εταιρείας. 

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής πρέπει να απογράψει τα στοιχεία ενεργητικού 

και παθητικού της εταιρείας. Σε αυτά λοιπόν, βασίζεται η κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων. Στο σηµείο αυτό, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Όταν ολοκληρωθεί η σύνταξη των 

καταστάσεων αυτών, ακολουθεί η υπογραφή τους από τον διαχειριστή και η δηµοσίευση τους 

στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο Γ.Ε.ΜΗ.    

Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου «οι ΙΚΕ κατά το κλείσιµο του ισολογισµού δεν υπερβαίνουν τα 

όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές 

λογιστές» 

(file:///C:/Users/aggel/Downloads/_%252Fuploads%252F16%252F138896416000%252F3dc763

cf-89fa-4c65-ad13-c472df184e28.pdf). 
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3.3. Τα εταιρικά μερίδια και η μεταβίβασή τους 
 

Όλα τα είδη εισφορών, ήτοι κεφαλαιακών - εξωκεφαλαιακών – εγγυητικών, διαιρούνται σε 

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

αντιστοιχεί ένα µόνο είδος εισφοράς (είτε κεφαλαιακής είτε εξωκεφαλαιακής είτε εγγυητικής), 

πράγµα που σηµαίνει πως δεν είναι δυνατό το ίδιο µερίδιο να αντιστοιχεί κατά ένα µέρος της 

αξίας του – επί παραδείγµατι κεφαλαιακής- και κατ’ άλλο µέρος σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική 

εισφορά, όπως νόµος ορίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν. 4072/2012. O αριθµός των 

µεριδίων κάθε εταίρου είναι υποχρεωτικά ανάλογος προς την αξία της εισφοράς του. Σε µία ΙΚΕ 

δεν είναι αναγκαίο να εµφανίζονται και τα τρία είδη εισφορών ή κατά την ίδια αναλογία. Οι 

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 είναι η παροχή εργασίας και η ανάληψη ευθύνης για τα χρέη της εταιρείας. 
1 
 

Στην ΙΚΕ πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα εταιρικό µερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή 

εισφορά, κάτι που συνεπάγεται πως δεν επιτρέπεται η σύσταση ΙΚΕ χωρίς κεφάλαιο 

(κεφαλαιακές εισφορές), δηλ. να προκύπτει µόνο µε εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές, 

σύµφωνα µε το άρθρο 77, παρ. 5 του Ν. 4072/2012.  

Σχετικά µε τη µεταβίβαση των µεριδίων της ΙΚΕ, γίνεται αναφορά στα άρθρα 83 κι εξής του Ν. 

4072/2012. Συγκεκριµένα, η µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων που αντιστοιχούν σε όλα τα 

είδη των εισφορών είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου, είναι ελεύθερη. Παρόλα αυτά όµως, 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. Σε ό, τι έχει να κάνει µε τη µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων της ΙΚΕ εν ζωή ή 

αιτία θανάτου οι διατάξεις των άρθρων 84 και 85 του Ν. 4072/2012 ρυθµίζουν τα θέµατα αυτά. 

Παράλληλα, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/94 προβλέπουν ότι πριν 

από τη µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων υπάρχει υποχρέωση υποβολής στην οικεία ∆OY δήλωσης 

απόδοσης του φόρου, µε συντελεστή 20%, επί του κέρδους ή της ωφέλειας που πραγµατοποιεί ο 

µεταβιβάζων (Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιά, n.d.)  
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3.4 Εισφορές των ΙΚΕ 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 116 του Ν. 4072/2012, οποιαδήποτε φορολογική 

διάταξη εφαρµόζεται για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ)  ισχύει και για τις ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ). Πιο συγκεκριµένα, τα κέρδη των ΙΚΕ φορολογούνται µε 

συντελεστή 26% και φόρο µερισµάτων 10%. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι φορολογείται 

και ο διαχειριστής της εταιρείας γιατί οποιαδήποτε αµοιβή του θεωρείται εισόδηµα µισθωτής 

εργασίας. 

Τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/94 φορολογούνται µε 

συντελεστή (26%) για το συνολικό φορολογητέο τους εισόδηµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 

του άρθρου 109 του Ν. 2238/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 § 30 του Ν. 4110/2013. Οι 

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες περιλαµβάνονται στα εν λόγω νοµικά πρόσωπα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/94 , ως περίπτωση στ’ που προστέθηκε µε το άρθρο 

116 § 10 του Ν. 4072/2012. 

Όσον αφορά στη φορολογία των ΙΚΕ, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για τη διανοµή των κερδών 

µιας ΙΚΕ υπάρχει παρακράτηση φόρου µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Έτσι, οι 

δικαιούχοι και οι εταίροι δεν υποχρεούνται να πληρώσουν για τα παραπάνω εισοδήµατα λόγω 

της παρακράτησης αυτής.  

Εκτός από τη φορολογία µιας ΙΚΕ, στην εν λόγω υποενότητα εξετάζονται λεπτοµερώς τα τρία 

είδη εισφορών ενός τέτοιου είδους εταιρείας. Πιο αναλυτικά, οι εισφορές της ΙΚΕ χωρίζονται σε 

εγγυητικές, κεφαλαιακές και εξωκεφαλαιακές. Με τον όρο κεφαλαιακές εισφορές ορίζονται «οι 

εισφορές σε µετρητά ή σε είδος, οι οποίες συγκροτούν το κεφάλαιο µιας εταιρείας (άρθρο 77)» 

(https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25925). Οι εγγυητικές εισφορές «συνίστανται 

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

καταστατικό (άρθρο 79)»(https://www.kemel.gr/articles/idiotiki-kefalaioyhiki-etaireia-ike). 

Τέλος, οι εξωκεφαλαιακές εισφορές είναι οι εισφορές «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 (άρθρο 78)» (https://www.eep.gov.gr/Portals/0/YMS/odhgies-

IKE.pdf). 
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Το γεγονός ότι υπάρχουν τρία είδη εισφορών είναι καθοριστικής σηµασίας για το εταιρικό 

δίκαιο. Οι εισφορές αυτές δηµιουργούν ένα «σύνολο των εισφορών». Για λόγους ευκολίας και 

για την αποφυγή τυχόν προβληµάτων από την πληθώρα εισφορών, επιλέγεται η απλή µορφή των 

ΙΚΕ µε κεφαλαιακές εισφορές (µετρητά - είδος).   

Στο καταστατικό µιας ΙΚΕ, εκτός από τις εισφορές της πρέπει να αναφέρονται και τα εταιρικά 

της µερίδια, τα οποία συνδέονται άµεσα µε αυτές και είναι εξίσου σηµαντικά. Πιο αναλυτικά, τα 

εταιρικά µερίδια αποτελούν το αρχικό κεφάλαιο µιας εταιρείας, ουσιαστικά εκπροσωπούνται από 

το είδος εισφοράς και είναι ανάλογα προς την αξία της εισφοράς τους. Κάθε εταιρικό µερίδιο 

έχει ένα µόνο είδος εισφοράς. Σε καµία περίπτωση, δεν µπορεί ένα µερίδιο να αντιστοιχεί 

ταυτόχρονα σε κεφαλαιακή και εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά. Η ονοµαστική αξία των 

εταιρικών µεριδίων πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) ευρώ. Αυτό φυσικά εφαρµόζεται και για 

τα τρία είδη των εισφορών. Επιπρόσθετα, η εταιρεία πρέπει να ενηµερώνει κάθε εταίρο σχετικά 

µε τα µερίδιά του µέσω ενός εγγράφου που δεν είναι αξιόγραφο, εφόσον κανένα εταιρικό µερίδιο 

δεν µπορεί να αντιστοιχήσει σε µετοχή.  

Στο σηµείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ο σηµαντικός ρόλος των κεφαλαιακών εισφορών για τη 

σύσταση µιας ΙΚΕ. Πιο συγκεκριµένα, δεν επιτρέπεται να συσταθεί µια ΙΚΕ χωρίς κεφαλαιακές 

εισφορές. Οι κεφαλαιακές εισφορές συγκροτούν το εταιρικό κεφάλαιο. Επιπρόσθετα, δεν είναι 

απαραίτητα και τα τρία είδη εισφορών (κεφαλαιακές - εξωκεφαλαιακές - εγγυητικές) για τη 

σύστασή της. Οι εξωκεφαλαιακές και οι εγγυητικές εισφορές µπορεί να υπάρχουν µαζί µε το 

κεφάλαιο. Κάθε εταίρος είναι σε θέση να επιλέξει το είδος της εισφοράς του.  

Τέλος, όσον αφορά τα εταιρικά µερίδια της ΙΚΕ, δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι 

µπορούν να µεταβιβαστούν σύµφωνα µε τα άρθρα 83 επ. του Ν.4072/2012. Πιο λεπτοµερώς, τα 

εταιρικά µερίδια που εκπροσωπούν όλες τις εισφορές µεταβιβάζονται ελεύθερα και χωρίς 

περιορισµούς είτε εν ζωή είτε λόγω θανάτου. Ωστόσο, όποιος εταίρος έχει εκκρεµείς 

εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές δεν έχει το δικαίωµα µεταβίβασης των µεριδίων του. 

Αυτό δεν ισχύει µόνο στην περίπτωση εξαγοράς των υποχρεώσεων του. Στις διατάξεις των 

άρθρων 84 και 85 του Ν.4072/2012 υπάρχει αναλυτική αναφορά για την περίπτωση και τον 

τρόπο µεταβίβασης των εταιρικών εν ζωή ή αιτία θανάτου. 
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3.5 Οι Μικρότερες Ασφαλιστικές Εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, το 

Μεγάλο Πλεονέκτημα των ΙΚΕ 

 

Αδιαµφισβήτητα, το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της ΙΚΕ, συγκρίνοντάς την µε την ατοµική 

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

εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ορίζεται ότι οι εταίροι των ΙΚΕ 

δεν έχουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλουν, υποχρεωτικά, οι 

διαχειριστές των ΙΚΕ, που µπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, εταίροι ή µη , δηλαδή τρίτα 

πρόσωπα (Μπόζος, n.d.)  

Οι δύο ιδιότητες, που βάσει νόµου ορίζονται για τους συµµετέχοντες σε µια ΙΚΕ, είναι αυτή του 

εταίρου και αυτή του διαχειριστή. Από τη µια ο εταίρος µπορεί να λάβει αµοιβή αποκλειστικά 

υπό την µορφή µερίσµατος, ενώ από την άλλη ο διαχειριστής µπορεί να λάβει αµοιβή 

διαχείρισης. Σε περίπτωση που ένας από τους εταίρους οριστεί ταυτόχρονα και διαχειριστής µιας 

ΙΚΕ, τότε αυτός, µπορεί να λάβει και τις δύο µορφές αµοιβής, τόσο αυτής του µερίσµατος όσο κι 

αυτής της αµοιβή διαχείρισης. (Μπόζος, n.d.) 

Τώρα, σε περίπτωση που ένας από τους εταίρους µιας ΙΚΕ, η οποία έχει τουλάχιστον δύο 

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 από τη στιγµή που ο εταίρος και 

διαχειριστής µιας ΙΚΕ, που έχει τουλάχιστον δύο εταίρους, δεν λάβει αµοιβή διαχείρισης, τότε 

βάσει του υποχρεωτικού της ασφάλισης του διαχειριστή, όπως νόµος ορίζει, οι εισφορές που θα 

οφείλει θα ανέλθουν στο ελάχιστο νόµιµο, το οποίο είναι το ποσόν 167.95 ευρώ µηνιαίως. Να 

σηµειωθεί εδώ ότι δεν επιβάλλονται εισφορές επί των µερισµάτων που θα λάβει, ανεξάρτητα από 

το ποσόν (Μπόζος, n.d.) 

Σε περίπτωση της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, όπου ο µοναδικός εταίρος είναι παράλληλα και 

διαχειριστής, υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται και για τις δύο ιδιότητες. Κατά συνέπεια,  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 και διαχειριστής Μονοπρόσωπης ΙΚΕ θα καταβάλλει 

εισφορές προς ΕΦΚΑ, ίσες µε το 26,95% των µερισµάτων που θα λάβει, µολονότι η αµοιβή 

διαχείρισης µπορεί να είναι µηδενική. (Μπόζος, n.d.) 
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Για παράδειγµα, έστω ότι το ετήσιο µέρισµα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ. Ο εταίρος και 

διαχειριστής µια πολυµελούς, ήτοι να υπάρχουν περισσότεροι του ενός εταίροι, θα καταβάλει 

κάθε µήνα το ποσόν των  167.95 ευρώ, ανεξάρτητα από το ύψος του µερίσµατος, ενώ από την 

άλλη, 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. Κατά συνέπεια, το 

πλεονέκτηµα που έχουν οι ΙΚΕ -µε τουλάχιστον 2 εταίρους- είναι µεγάλο σε σύγκριση µε µια 

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία κατ’ ουσία εξισώνει την ατοµική επιχείρηση µε κεφαλαιουχικό 

σχήµα, αλλά και σε σύγκριση µε άλλες επιχειρήσεις, τύπου ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ. (Μπόζος, n.d.) 

Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. Πρωτοκόλλου ∆.15/∆'/619/15/2018 (Ασφαλιστικές εισφορές µελών 

εταιρειών ή/και διαχειριστών), απόφαση του Υπουργού Εργασίας, προκύπτουν τα εξής: σε ό,τι 

αφορά τις εταιρείες µορφής ΙΚΕ, οι εταίροι, βάσει του ανωτέρω νοµοθετικού πλαισίου, δεν είναι 

υπόχρεοι υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην 

καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Στο ενδεχόµενο όµως που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και 

διαχειριστής σε αυτήν, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης, όπως και το να καταβάλλει 

ασφαλιστικές εισφορές, κατά 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, ήτοι εκ των µερισµάτων. (Μπόζος, n.d.) 

Σχετικά, τώρα, µε τους µοναδικούς εταίρους µονοπρόσωπης ΙΚΕ, οι οποίοι είναι παράλληλα και 

διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες, και, εποµένως, οι 

ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται κατά το άρθρο 39 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του 

αθροίσµατος τους εισοδήµατος που προέρχεται από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων, 

δηλαδή και µερίσµατος και αµοιβής διαχείρισης. Τα όσα αναφέρθηκαν εφαρµόζονται από 1
ης

 

Ιουνίου του 2018. 

Βάσει λοιπόν του Ν. 4387/2016, 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 
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του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, εφαρµοζόµενων 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.   

Σε αυτό το σηµείο σηµειώνεται ότι οι ρυθµίσεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, για 

το κατώτατο όριο µηνιαίων αποδοχών (€650,00 από 1
ης

 Φεβρουαρίου 2019) εφαρµόζονται και 

στις αµοιβές διαχείρισης, δεδοµένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται κατά συστηµατικό 

τρόπο και σε τακτικό χρόνο εντός του µήνα. Τα ανωτέρω ειδικώς οριζόµενα για τις ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ 

εφαρµόζονται από 1
η
 Ιουνίου 2018. 
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3.6  Φορολογία ΙΚΕ 

3.6.α Φορολογία εισοδήματος 

Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης 

στην φορολογική διοίκηση όλων των εισοδηµάτων που αποκτούν, ακόµα και στην περίπτωση 

στην οποία απαλλάσσονται της φορολογίας είτε ακόµα κι αν φορολογούνται αυτοτελώς. 

Συνεπώς, οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις εντάσσονται στην εν λόγω κατηγορία, όπως ορίζεται 

από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών για το σύστηµα τήρησης 

διπλογραφικών βιβλίων (Μπατσινίλας και Πατατούκας, 2012). 

Βάσει µε το νοµοθετικό πλαίσιο 4172 που θεσπίστηκε στη χώρα µας την περίοδο του 

2013, σαν φόρος εισοδήµατος καλείται η φορολογία η οποία επιβάλλεται σε ετήσια βάση στα 

καθαρά κέρδη, τα οποία υφίστανται στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπό και αποκτάται από τα 

νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες. Σαν κέρδος από µια επιχειρηµατική δράση λογίζεται 

το σύνολο των εισροών από τις επιχειρηµατικές συναλλαγές ύστερα από την αφαίρεση των 

επιχειρηµατικών εξόδων, των αποσβέσεων καθώς επίσης και των προβλέψεων για επισφαλείς 

απαιτήσεις. Στις εισροές από επιχειρηµατικές συναλλαγές περιέχονται και οι εισροές από τη 

διαδικασία πώλησης των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας αλλά και το αγαθό της 

εκκαθάρισής της (Σακέλλης, 2013). 

Το κέρδος από µια τέτοια δράση οριοθετείται για το εκάστοτε φορολογικό έτος 

σύµφωνα µε το Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσης, που συντάσσεται βάσει µε το Λογιστικό 

Σχέδιο της χώρας µας αλλά και µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, όπως 

ισχύει. Όταν η εταιρία εφαρµόζει ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), το κέρδος οριοθετείται 

αποκλειστικά βάσει µε τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης που προαναφέρθηκε 

(Μπατσινίλας και Πατατούκας, 2012). 

Τα τελευταία έτη τέθηκε σε ισχύ πως τα νοµικά πρόσωπα είναι αναγκασµένα να 

δηλώσουν ηλεκτρονικά όλες τους τις εισροές διαµέσου της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Εσόδων. Η συγκεκριµένη φορολογία προκύπτει από τις εισροές οι οποίες αποκτώνται στο 

αµέσως προηγούµενο οικονοµικό έτος, βάσει µε τις διακρίσεις τις οποίες οριοθετεί το εκάστοτε 

νοµοθετικό πλαίσιο µιας χώρας. 

Η χρονική διάρκεια του οικονοµικού έτους ξεκινάει από την 1
η
 Ιανουαρίου και 

τελειώνει την τελευταία ηµέρα του ∆εκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έτους. Με τον τρόπο 



Τ.Ε.Ι  ∆υτικής  Ελλάδας    

46 

 

αυτόν, εποµένως, από τη µια πλευρά καθιερώνεται το ξεκίνηµα του ετήσιου της φορολογίας, της 

επιβολής δηλαδή της φορολογίας σε ετήσια βάση και από την άλλη η παρεπόµενη αρχή της 

αυτοτέλειας των χρήσεων. Με το νοµοθετικό πλαίσιο 4172 που αναφέρθηκε παραπάνω 

οριοθετείται πλέον πως το φορολογικό έτος ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό (Σακέλλης, 2013). 

Βάσει µε τον κώδικα φορολογίας αυτής της µορφής ισχύει πως, τα νοµικά πρόσωπα, τα 

οποία τηρούν διπλογραφικά βιβλία είναι αναγκασµένοι να υποβάλλουν τη φορολογική τους 

δήλωση έως και την τελευταία ηµέρα του 6
ου

 µήνα του αµέσως επόµενο φορολογικού έτους. 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως σε περίπτωση στην οποία η νοµική οντότητα έχει τεθεί σε 

εκκαθάριση, σαν χρόνος ξεκινήµατος της περιόδου αυτής θεωρείται η ηµεροµηνία καταχώρησης 

της αντίστοιχης απόφασης στο ΓΕΜΗ. Έτσι, σε διάστηµα 1 µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης 

υποβάλλεται η δήλωση. Σε περίπτωση, όµως, στην οποία έχει υπάρξει παράταση της 

εκκαθάρισης, τότε είναι σηµαντικό να υποβληθεί προσωρινή δήλωση ξανά µέσα σε διάστηµα 1 

µηνός (Μπατσινίλας και Πατατούκας, 2012). 

Ο ΚΦΕ ύστερα από τις τελευταίες αλλαγές οριοθετεί πως τα κέρδη από µια 

επιχειρηµατική δράση, τα οποία αποκτούνται από νοµικά πρόσωπα αλλά και νοµικές οντότητες, 

που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, φορολογούνται µε συντελεστή 29% για τα κέρδη τα οποία 

υφίστανται στα φορολογικά έτη, τα οποία ξεκινούν από τις αρχές του 2015 και µετέπειτα. Την 

περίοδο του 2014, ο συγκεκριµένος συντελεστής ανερχόταν στο 26% (ASTBOOKS, 2016). 

Στην περίπτωση στην οποία υλοποιηθεί η διανοµή είτε η κεφαλαιοποίηση των κερδών 

παρακρατείται φορολογία 15% από τις αρχές της περιόδου του 2017 επί των µερισµάτων, όπως 

οριοθετείται στα άρθρα 58, 36 αλλά και 64 του τελευταίου ΚΦΕ. Έως και την περίοδο του 2016, 

ο παραπάνω συντελεστής βρισκόταν στο 10%. Στο σηµείο αυτό, είναι σηµαντικό να επισηµανθεί 

πως η εν λόγω µεταβολή είχε σαν κυριότερο στόχο την επιβολή του ίδιου συντελεστή στα 

εισοδήµατα παρόµοιων κατηγοριών (Τότσης, 2018). 

Τα κέρδη από µια τέτοια επιχειρηµατική δράση, τα οποία αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα 

και οι νοµικές οντότητες, τα οποία προκύπτουν από επιχειρηµατική δράση η οποία ασκείται σε 

νησιά µε πληθυσµό που δεν ξεπερνά τους 3.100 κατοίκους, φορολογούνται έως την περίοδο του 

2015 µε ελάττωση του αρχικού συντελεστή κατά 40%, δηλαδή το 29% γίνεται 17,4% για τη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο και το 26% γίνεται 15,6% για την περίοδο του 2014, βάσει µε το 

58
ο
 άρθρο του ΚΦΕ. Σε ό,τι έχει να κάνει µε τα κέρδη της περιόδου του 2016, είναι σηµαντικό να 

τονιστεί πως είχαν φορολογηθεί µε 29%, αυξηµένο κατά 66,6% (Νασόπουλος, 2018). 
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3.6.β Αφορολόγητα αποθεματικά και αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες 

Βάσει µε το 99
ο
 άρθρο στην 2

η
 παράγραφο του νοµοθετικού πλαισίου 4446 που 

θεσπίστηκε στη χώρα µας την περίοδο του 2016 προς αντικατάσταση της 1ης παραγράφου του 

47
ου

 άρθρου του νοµοθετικού πλαισίου 4173 που αναφέρθηκε παραπάνω, διευκρινίζεται πως σε 

περίπτωση κεφαλαιοποίησης είτε ακόµα και διανοµής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί 

φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων είτε νοµικών οντοτήτων, το ποσό διανέµεται είτε 

κεφαλαιοποιείται και φορολογείται σε κάθε περίπτωση υπό τη µορφή κέρδους από µια τέτοια 

επιχειρηµατική δράση ανεξάρτητα από την ύπαρξη των φορολογικών ζηµιών (Αθανασίου, 2019). 

Σε ό,τι έχει να κάνει µε την αυτοτελή φορολόγηση εισοδήµατος από κινητές αξίες, είναι 

σηµαντικό να τονιστεί πως στο 12
ο
 άρθρο του νοµοθετικού πλαισίου 2238/1994 οριοθετήθηκε 

πως επιβάλλεται φορολογία εισοδήµατος στους τόκους, που αποκτώνται από νοµικά πρόσωπα, 

δίχως να διερευνάται η ιθαγένεια και η τοποθεσία στην οποία µένουν είτε έχουν την έδρα τους 

και προκύπτουν στη χώρα µας από οποιαδήποτε µορφή κατάθεσης, περιέχοντας και τις 

πιστοποιητικές καταθέσεις σε τραπεζικούς οργανισµούς (Μπατσινίλας και Πατατούκας, 2012). 

Η συγκεκριµένη φορολογία υπολογίζεται στο ποσό των τόκων, οι οποίοι υφίστανται µε 

συντελεστή 15%. Η εν λόγω φορολογία αυτής της µορφής παρακρατείται από τον εκάστοτε 

οφειλέτη των τόκων κατά την περίοδο που γίνεται ο εκτοκισµός της κατάθεσης είτε από αυτόν, ο 

οποίος καταβάλλει τους τόκους κατά τη διαδικασία εξαγοράς των τοκοµεριδίων. Με τη 

διαδικασία παρακράτησης αυτής της φορολογίας εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 

υπόχρεων των ηµεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών οργανισµών 

(ASTBOOKS, 2016). 
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3.6.γ Συμπληρωματικός φόρος και προκαταβολή φορολογίας 

Στην περίπτωση στην οποία τα συνολικά εισοδήµατα της συγκεκριµένης επιχείρησης 

περιέχουν και εισροές από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόµενο εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση 

γενικό, το ακαθάριστο ποσό αυτής της µορφής, είναι σηµαντικό να υποβληθεί και σε 

συµπληρωµατικό φόρο, που µετριέται µε αναλογικό συντελεστή της τάξης του 1,5% 

(Χατζηγάγιος, 2015). 

Ο συγκεκριµένος συντελεστής παρουσιάζει σταδιακή ανοδική τάση της τάξης του 3% 

και επιβάλλεται στο ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα, που χρησιµεύουν σαν κατοικίες, από τη 

στιγµή που η επιφάνεια κάθε µιας εξ αυτών ξεπερνά τα 300 τετραγωνικά µέτρα. Η φορολογία 

αυτής της µορφής δεν είναι εφικτό να ξεπεράσει τον συντελεστή φορολογίας 29%.  

Από το συνολικό ποσό της εν λόγω φορολογίας, που αντιστοιχεί στο συνολικό καθαρό 

εισόδηµα εκπίπτουν η φορολογία η οποία προκαταβλήθηκε είτε παρακρατήθηκε καθώς επίσης 

και εκείνη η οποία αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα το οποίο 

προέκυψε σε αυτή έως το ποσό της φορολογίας η οποία αναλογεί για αυτό το εισόδηµα στη χώρα 

µας. Στην περίπτωση στην οποία το ποσό αυτής της µορφής το οποίο προκαταβλήθηκε είτε 

παρακρατήθηκε είναι πιο µεγάλο από τον οφειλόµενο φόρο, η επιπλέον διαφορά δεν 

επιστρέφεται (Τότσης, 2018). 

Σε ό,τι έχει να κάνει µε την προκαταβολή φόρου, είναι σηµαντικό να επισηµανθεί πως ο 

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος οριοθετεί πως σύµφωνα µε την οριστική δήλωση του νοµικού 

προσώπου είτε της νοµικής οντότητας και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης οι οποίοι 

προβλέπονται, βεβαιώνεται ποσό το οποίο ισούται µε το 100% της φορολογίας. Αυτό είναι κάτι 

το οποίο προκύπτει από µια επιχειρηµατική δράση για τη φορολογία, η οποία αντιστοιχεί στο 

εισόδηµα του διανυόµενου φορολογικού έτους. Το συγκεκριµένο ποσοστό ισχύει για τις εισροές 

οι οποίες αποκτήθηκαν από το ξεκίνηµα του 2016 και µετέπειτα, βάσει µε το νοµοθετικό πλαίσιο 

4336 που ισχύει στη χώρα µας από την περίοδο του 2016. Για τα καινούρια νοµικά πρόσωπα τα 3 

αρχικά έτη δράσης τους, το ποσό της προκαταβολής περιορίζεται στο 50% (Νασόπουλος, 2018). 
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3.6.δ Φορολογικές υποχρεώσεις 

Όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες τηρούν διπλογραφικά, είναι αναγκασµένες να 

υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ σε µηνιαία βάση µε καταλυτική ηµεροµηνία την τελευταία εργάσιµη 

ηµέρα του µήνα. Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης, υφίσταται ένα καθορισµένο πρόστιµο, το 

οποίο ανέρχεται στα 500 ευρώ. Στην περίπτωση στην οποία είναι χρεωστικό, προσφέρεται η 

ευχέρεια αποπληρωµής έως την τελευταία εργάσιµη, διαφορετικά το συγκεκριµένο ποσό 

λαµβάνει µια αύξηση της τάξης του 0,75% (Αθανασίου, 2019). 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται µε το εξωτερικό, είναι αναγκασµένες να 

υποβάλλουν τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων 

διαµέσου του εξειδικευµένου δικτύου TAXISNET, για συναλλαγές οι οποίες έχουν άµεση σχέση 

µε τον προηγούµενο µήνα, χωρίς να υπάρξει εξάρτηση από το ΑΦΜ. Σαν καταλυτική 

ηµεροµηνία για την υποβολή οριοθετείται η 26
η
 ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη της 

µηνιαίας περιόδου την οποία αφορά (ASTBOOKS, 2016). 

Εκτός, όµως, του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, οι σύγχρονες εταιρίες αυτής της µορφής 

οι οποίες διαµορφώνουν αφίξεις 150 χιλιάδων ευρών και αποστολές που ξεπερνούν τις 90 

χιλιάδες ευρώ, είναι αναγκασµένες να υποβάλλουν δήλωση instrastat βάσει µε τον καινούριο 

κανονισµό ο οποίος έχει ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, διαµέσου της ηλεκτρονικής της 

διεύθυνσης έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη της περιόδου που 

αφορά (Νασόπουλος, 2018). 
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4. Νομικό Πλαίσιο ΙΚΕ 

4. 1  Διαδικασία επίλυσης διαφορών και εκπροσώπηση εταιρίας 

Η δράση επίλυσης πιθανών διαφορών οι οποίες θα προκύψουν κατά την περίοδο 

δράσης της επιχείρησης διέπεται από την πρόθεση µε στόχο τη σηµαντική µείωση του 

απαιτούµενου κάθε φορά χρόνου. Έτσι, η υπόθεση τις περισσότερες φορές παραπέµπεται στο 

Ειρηνοδικείο στην έδρα της επιχείρησης (µε κυριότερο στόχο να αποφευχθεί ο χρονοβόρος 

ορισµός τακτικής δικάσιµου). Σε παρόµοια πλαίσια υπάρχει η ευχέρεια να οριοθετηθούν στο 

καταστατικό δράσεις προσφυγής στη διαιτησία είτε στη διαµεσολάβηση βάσει µε τις διατάξεις 

του νοµοθετικού πλαισίου 3898 που ισχύει στη χώρα µας από την περίοδο του 2010 

(ASTBOOKS, 2016). 

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι έχει να κάνει µε την εκπροσώπηση της επιχείρησης, είναι 

σηµαντικό να τονιστεί πως υπάρχει αρκετή ελευθερία σε ό,τι έχει να κάνει µε την επιλογή του 

νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης, µε τη συγκεκριµένη επιλογή να δηλώνεται στο 

καταστατικό της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτόν, τη θέση του νόµιµου εκπροσώπου είναι 

εφικτό να καταλάβουν ένας είτε πιο πολλοί διαχειριστές (Κουράκης, 2012). 

Η έννοια του διαχειριστή τις περισσότερες φορές περιέχει φυσικό πρόσωπο, εταίρο ή 

και όχι. Η παραπάνω ελευθερία περιέχει τα κριτήρια του χρόνου αλλά και της αλλαγής του 

προσώπου, καθώς είναι εύκολη οριοθέτηση χρόνου της εκπροσώπησης καθώς επίσης και η 

πιθανή µεταβολή του προσώπου στην περίπτωση στην οποία υφίσταται µια παρόµοια πρόβλεψη, 

στο καταστατικό της επιχείρησης (Τότσης, 2018). 

Στις κυριότερες υποχρεώσεις του διαχειριστή περιέχεται και η εκπροσώπηση της 

επιχείρησης και η ενέργεια στο όνοµα της εκάστοτε πρακτικής, η οποία έχει άµεση σχέση µε τη 

διοίκηση της επιχείρησης, µε τη διαχείριση της περιουσίας καθώς επίσης και µε την  εν γένει 

επιδίωξη του κυριότερου στόχου της. Η εκάστοτε πρακτική του, φυσικά, είναι σηµαντικό να 

καταγράφεται στο αντίστοιχο βιβλίο εταίρων και ενιαίου βιβλίου πρακτικών αποφάσεων των 

εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στη δράση αυτής της µορφής υπάρχει καθοριστικός 

περιορισµός που έχει άρρηκτη σχέση µε το ανώτερο όριο των 3 χρόνων. (Αντωνόπουλος, 2012). 
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4.2 Διενέργεια εταιρικών συνελεύσεων και διαχείριση εταιρικών μεριδίων και 

εισφορών 

Η δράση διενέργειας µιας εταιρικής συνέλευσης ως επί το πλείστον περιέχει στην αρχή 

την πρόσκληση των εταίρων (µε οποιαδήποτε µέσο και αν γίνει αυτή, περιέχοντας και το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Η τοποθεσία της συγκεκριµένης δράσης είναι εφικτό να είναι µια 

τοποθεσία στο εσωτερικό είτε ακόµα και στο εξωτερικό, χωρίς να υφίσταται καµία απολύτως 

εξάρτηση από την έδρα της επιχείρησης, φτάνει µόνο να υπάρχει η συναίνεση των 

συµµετεχόντων (µε τη συµµετοχή να µην είναι συνώνυµη της φυσικής παρουσίας αλλά να είναι 

εφικτό να διασφαλιστεί και διαµέσου τηλεδιάσκεψης είτε αντιπροσώπευσης κλπ) 

(Alexandropoulou, 2014). 

Σε ό,τι έχει να κάνει µε τη βαρύτητα της ψήφου του εκάστοτε εταίρου, η συνάρτηση 

εταιρικού µεριδίου και ψήφου είναι ένα προς ένα. Η διαδικασία λήψης της απόφασης εστιάζει 

κατά κύριο λόγο στην πλειονότητα των εταιρικών µεριδίων κάτι το οποίο προβλέπεται από τις 

αντίστοιχες διατάξεις σύµφωνα µε την εκάστοτε περίπτωση (απαίτηση οµοφωνίας, αυξηµένης 

πλειονότητας των 2/3 κλπ). Οι αποφάσεις οι οποίες λαµβάνονται κάθε φορά καταγράφονται στο 

αντίστοιχο βιβλίο πρακτικών των εταιρικών συνελεύσεων και έχουν την ευχέρεια της δέσµευσης 

των εταίρων για την εφαρµογή τους (Βασιλακάκης, 2012). 

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι έχει να κάνε µε τη διαχείριση εταιρικών µεριδίων και 

εισφορών, είναι σηµαντικό να επισηµανθεί πως τα εταιρικά µερίδια που αποτελούν βασικό 

κριτήριο για τη συµµετοχή ενός εταίρου στην επιχείρηση έχουν ονοµαστική αξία τουλάχιστον 1 

ευρώ. Η ονοµαστική τους αξία είναι παρόµοια για το σύνολό τους, χωρίς να υφίσταται καµία 

απολύτως εξάρτηση από τον τύπο της εισφοράς στην οποία αναλογούν. Οι εισφορές των εταίρων 

διακρίνονται σε 3 διαφοροποιηµένες κατηγορίες (Αθανασίου, 2019). 

Αρχικά, υφίστανται οι κεφαλαιακές εισφορές, οι οποίες αποτελούν εισφορές σε 

µετρητά ή σε είδος, έχοντας σαν βασικότερο κριτήριο πως το είδος αυτό είναι δυνατόν να 

αποτιµηθεί χρηµατικά (ισχύει για αξία εισφοράς που δεν ξεπερνά τα 5 χιλιάδες ευρώ). Η 

ολοκλήρωση της καταβολής του κεφαλαίου είναι σηµαντικό να λάβει χώρα εντός 1 µηνός από τη 

σύσταση της επιχείρησης είτε κατά την ανοδική τάση του κεφαλαίου, µε την ολοκλήρωση αυτή 

να βεβαιώνεται στο ΓΕΜΗ. Σε περίπτωση που δεν βεβαιωθεί και δεν ολοκληρωθεί τότε το 

εταιρικό µερίδιο ελαττώνεται σύµφωνα µε τα µη καταβληθέντα (Σπυρίδωνος, 2012). 
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Το δεύτερο είδος εισφορών αφορά τις έξω-κεφαλαιακές εισφορές. Οι συγκεκριµένες 

εισφορές δεν περιέχονται στον ισολογισµό της επιχείρησης και η ακριβή τους µορφή 

περιγράφεται στο εταιρικό καταστατικό (είναι εφικτό να έχουν άµεση σχέση για παράδειγµα µε 

την παροχή υπηρεσιών). Συνεπώς, στην οριοθέτηση και τον καθορισµό της µορφής τους είναι 

σηµαντικό να περιλαµβάνονται δεδοµένα που έχουν άµεση σχέση µε το χρόνο αλλά και την αξία 

της παροχής καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις ενεργειών και µέτρων που είναι σηµαντικό να 

ληφθούν σε περίπτωση µη καταβολής όλων όσων έχουν συµφωνηθεί (Μπατσινίλας και 

Πατατούκας, 2012). 

 

Πίνακας 4.1 : Παράδειγµα σύστασης και συµµετοχής σε ΙΚΕ 

 

Πηγή : Αυγουστιανάκης, 2012 

 

Τέλος, υφίσταται η περίπτωση των εγγυητικών εισφορών. Αφορά τις εισφορές αυτές οι 

οποίες θα πρέπει να καλύψουν οφειλές της επιχείρησης προς τρίτα πρόσωπα, µε το ύψος των 

συγκεκριµένων εισφορών να ανέρχεται στα 3/4 του συνολικού ποσού της ευθύνης η οποία έχει 

αναληφθεί (βάσει µε το νοµοθετικό πλαίσιο 4072/2012). Επί της ουσίας αφορά ένα σύστηµα 

προστασίας των δανειστών της επιχείρησης. Όπως και παραπάνω έτσι και σε αυτήν τη µορφή 

εισφορών, ο καθορισµός τους στο καταστατικό έχει άρρηκτη σχέση µε το χρόνο αλλά και την 

αξία των εν λόγω εισφορών (Αθανασίου, 2019). 
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4.3 Διανομή κερδών 

Το νοµικό πλαίσιο της εν λόγω εταιρικής µορφής φροντίζει για την προστασία των 

πιστωτών της επιχείρησης, κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό εάν σκεφτεί κάποιος ότι το 

κεφάλαιο µιας τέτοιας επιχείρησης είναι εξαιρετικά µικρό. Στα συγκεκριµένα πλαίσια, εποµένως, 

προβλέπεται η ανάπτυξη τακτικού αποθεµατικού µε την κράτηση του 1/20 των καθαρών κερδών 

σε ετήσια βάση και πριν τη διαδικασία διανοµής τους. Με βασικότερο στόχο να γίνει πιο εύκολα 

κατανοητή η δράση διανοµής κερδών στην περίπτωση των συγκεκριµένων επιχειρήσεων στη 

συνέχεια ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα (Κουράκης, 2012). 

Έστω µια επιχείρηση αυτής της µορφής που ιδρύθηκε από 2 εταίρους, τους Α και Β µε 

ποσοστά συµµετοχής 60 και 40% αντίστοιχα. Έστω, ακόµα, πως το εταιρικό της κεφάλαιο φτάνει 

τα 10 χιλιάδες ευρώ, µε τα εταιρικά µερίδια να είναι της τάξης των 1000 ευρώ (συνεπώς ο Α έχει 

στη διάθεσή του 6 και το Β 4 εταιρικά µερίδια. Υποτίθεται πως κατά την περίοδο του 2013, η 

επιχείρηση εµφάνισε 15 χιλιάδες ευρώ λογιστικά κέρδη (ύστερα από φορολογική αναµόρφωση 

ανήλθε στις 18 χιλιάδες), ενώ οι εταίροι αποφάσισαν να κρατήσουν επιπλέον αποθεµατικό της 

τάξης των 2 χιλιάδων ευρώ (εκτός από το προβλεπόµενο από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο 5%) 

(ASTBOOKS, 2016). 

Πίνακας 4.2 : Παράδειγµα διάθεσης κερδών σε ΙΚΕ 

 

Πηγή : Αυγουστιανάκης, 2012 
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4.4 Λύση και εκκαθάριση 

Η λύση των συγκεκριµένων επιχειρήσεων είναι δυνατόν να αποφασιστεί οποιαδήποτε 

περίοδο από τους εταίρους της, δίχως να υφίσταται σηµαντικός λόγος. Άλλους λόγους λύσης, 

αποτελούν η χρεοκοπία µιας επιχείρησης αυτής της µορφής καθώς επίσης και το πέρασµα του 

καθορισµένου, στο καταστατικό, χρόνου διάρκειας ζωής της επιχείρησης. Ακόµα, η επιχείρηση 

αυτής της µορφής είναι δυνατόν να λυθεί για λόγους οι οποίοι αναφέρονται στο καταστατικό και 

γίνονται δεκτοί από το νοµοθετικό πλαίσιο. Στην περίπτωση λύσης µιας τέτοιας επιχείρησης 

εξαιτίας χρεοκοπίας, ακολουθείται η δράση την οποία οριοθετεί το πτωχευτικό δίκαιο 

(Σπυρίδωνος, 2012). 

 

Πίνακας 3.3 : Ισοζύγιο εγγραφών και διαγραφών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ την περίοδο του 2018 

 

Πηγή : Μανιφάβα, 2018 

 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις υλοποιείται η διαδικασία της εκκαθάρισης από τον 

εκάστοτε διαχειριστή και έως να ολοκληρωθεί, η επιχείρηση συντηρεί την επωνυµία της 

προστιθέµενου του όρου «υπό εκκαθάριση». Το αρχικό στάδιο της δράσης αυτής της µορφής 

είναι η διαδικασία της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων αλλά και των υποχρεώσεων της 

επιχείρησης. Στη συνέχεια, ο εκκαθαριστής συντάσσει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

τέλους χρήσης, που είναι σηµαντικό να εγκριθούν από τους εταίρους και σε περίπτωση που η 
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διαδικασία αυτή διαρκέσει περισσότερο από 1 χρόνο, ο εκκαθαριστής είναι σηµαντικό να 

καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις σε ετήσια βάση (Περάκης, 2012). 

Στις υποχρεώσεις του εκκαθαριστή περιέχεται και η διαδικασία της τακτοποίησης των 

υποχρεώσεων της επιχείρησης, η εξόφληση των οφειλών της καθώς επίσης και η είσπραξη των 

απαιτήσεων της σε συνδυασµό µε τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. Η ευθύνη των εταίρων που έχουν έξω-κεφαλαιακές εισφορές, εξακολουθεί να 

υπάρχει κατά το επίπεδο της δράσης αυτής, όπου οι εταίροι είναι αναγκασµένοι να προσφέρουν 

υπηρεσίες όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και για τους εταίρους οι οποίοι έχουν εγγυητικές εισφορές, 

που είναι αναγκασµένοι για την καταβολή των οφειλών της επιχείρησης έναντι των τρίτων και η 

συγκεκριµένη ευθύνη παρατείνεται µέχρι και 3 χρόνια µετά τη λύση της επιχείρησης. Όταν 

ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη διαδικασία, ο εκκαθαριστής συντάσσει τις οικονοµικές 

καταστάσεις ολοκλήρωσης αυτής της δράσης, που είναι σηµαντικό να εγκριθούν από τους 

εταίρους της επιχείρησης (Κουράκης, 2012). 

Στη συνέχεια, ο εκκαθαριστής θα πρέπει να διανέµει στους εταίρους το ποσό το οποίο 

προέκυψε από τη διαδικασία αυτή, σύµφωνα µε το σύνολο των εταιρικών µεριδίων που έχει στην 

κατοχή του ο κάθε εταίρος. Βασική προτεραιότητα, σε περίπτωση στην οποία ορίζεται στο 

καταστατικό, συχνά έχουν τα εταιρικά µερίδια από κεφαλαιακές εισφορές. Παρά το γεγονός 

αυτό, όµως, σε περίπτωση που συναινέσουν όλοι οι εταίροι είναι εφικτό να καταρριφθεί η 

συγκεκριµένη προτεραιότητα και να υλοποιηθεί ισάξια διανοµή σε όλους. Με το πέρας όλων των 

δράσεων που προαναφέρθηκαν, ο εκκαθαριστής καταχωρεί την ολοκλήρωση της δράσης αυτής 

της µορφής στο ΓΕΜΗ (Σπυρίδωνος, 2012). 
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5. Σύγκριση με άλλα είδη επιχειρήσεων  

5.1 Εισαγωγή 

Το βασικότερο κίνητρο µε στόχο την καθιέρωση του καινούριου εταιρικού τύπου της 

ΙΚΕ ήταν η υποχρέωση να εξυπηρετηθεί η µικροµεσαία επιχειρηµατική δράση µε µια καινούρια 

εταιρική µορφή που θα είναι εξαιρετικά πιο ευέλικτη και πιο απλή, συγκριτικά µε τις ισχύουσες 

εταιρικές µορφές. Έρευνες έχουν δείξει πως ανάλογη προσπάθεια υλοποιείται και στην ΕΕ µε 

την προβολή αλλά και την προώθηση µιας ευρωπαϊκής ιδιωτικής επιχείρησης, η οποία θα έχει 

την ευχέρεια να ανταποκριθεί καλύτερα στις πρακτικές απαιτήσεις των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων. Αυτό, όµως, είναι κάτι το οποίο στη χώρα µας δεν είναι εφικτό να εξυπηρετηθεί µε 

τους υπάρχοντες εταιρικούς τύπους (Ψυχοµάνης, 2013). 
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5.2 Σύγκριση ΙΚΕ με ΕΠΕ 

Οι επιχειρήσεις που µελετάµε στη συγκεκριµένη εργασία αποτελούν µια εναλλακτική 

επιλογή συγκριτικά µε τις ΕΠΕ. Η ΙΚΕ έχει τη βασική δοµή των ΕΠΕ αλλά και το µεικτό 

κεφαλαιουχικό-προσωπικό χαρακτήρα. Είναι δυνατόν, εποµένως, να έχουµε 2 παρόµοια 

καταστατικά, ένα της ΙΚΕ και ένα της ΕΠΕ. Είναι εφικτό για παράδειγµα και για την ΙΚΕ να 

προβλεφθεί η διπλή (κεφαλαιακή αλλά και προσωπική) πλειονότητα µε στόχο τη διαδικασία 

λήψης των εταιρικών αποφάσεων, όπως προβλέπονται από το νοµοθετικό πλαίσιο 3190/1955, 

είτε κεφάλαιο ίδιο είτε ακόµα και µεγαλύτερο από εκείνο των ΕΠΕ (Χατζηγάγιος, 2015). 

Είναι εφικτό, παράλληλα, το καταστατικό µιας ΙΚΕ να προβλέψει αυτό το οποίο είναι 

δυνατόν να προβλέψει και το καταστατικό µιας ΕΠΕ (όπως για παράδειγµα συµβαίνει στην 

περίπτωση του εγκεκριµένου κεφαλαίου το οποίο προβλέπεται για την ΙΚΕ και είναι εφικτό να 

δράσει όπως οι συµπληρωµατικές εισφορές για τις ΕΠΕ) (Ρόκας και Παµπούκης, 2013). 

Φυσικά, υφίστανται και κάποιες σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα σε αυτά τα 

εταιρικά είδη. Για παράδειγµα, στην έξοδο εταίρου ΕΠΕ η απόδοση της αξίας της µερίδας 

συµµετοχής του είναι βασικό κριτήριο της αποχώρησης, κάτι το οποίο δεν υφίσταται στις ΙΚΕ. 

Παρά το γεγονός αυτό, όµως, οι µικρές αυτές διαφορές δεν είναι εφικτό να στηρίξουν την 

επιλογή µιας εταιρικής µορφής, παρά µονάχα σε οριακά περιστατικά. 

Για παράδειγµα, είναι σηµαντικό κάποιος να έχει πράγµατι την ειδική επιθυµία σε 

περίπτωση αποκλεισµού του να µην εξέρχεται πριν λάβει την αξία της συµµετοχής του. Σε µια 

παρόµοια συνθήκη, όντως είναι σηµαντικό να επιλέξει κάποιος την ΕΠΕ. Το γεγονός πως η ΙΚΕ 

είναι εφικτό να προσλάβει επιπλέον διαµορφώσεις, οι οποίες δεν προβλέπονται για τις ΕΠΕ, 

όπως είναι για παράδειγµα οι έξω-κεφαλαιακές εισφορές εργασίας είτε οι εγγυητικές εισφορές, 

δεν έχουν να κάνουν µε το θέµα της υποκατάστασης, καθώς η ΙΚΕ δεν έχει την ευχέρεια προς το 

παρόν να χαρακτηριστεί σαν απλή παραλλαγή των ΕΠΕ (Νασόπουλος, 2018). 

Το γεγονός, όµως, πως η ΙΚΕ έχει τη δυνατότητα να δώσει τα ίδια είτε ακόµα και πιο 

πολλά, σηµαίνει πως η ΕΠΕ αποτελεί όντως ένα εταιρικό είδος το οποίο πιθανόν σταδιακά θα 

τεθεί στο περιθώριο. ∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε, άλλωστε, πως οι διατάξεις του 120
ου

 άρθρου του 

νοµοθετικού πλαισίου 4072, σε συνδυασµό µε αυτές του 107
ου

 άρθρου του ίδιου νοµοθετικού 

πλαισίου, ενθαρρύνουν και βοηθούν σε σηµαντικό βαθµό την µετατροπή των υφιστάµενων ΕΠΕ 

σε ΙΚΕ, ελαττώνοντας αρκετά τα απαιτούµενα ποσοστά για τη λήψη της αντίστοιχης απόφασης 
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των εταίρων της πρώτης. Η συγκεκριµένη ρύθµιση φανερώνει την προτίµηση του παραπάνω 

νοµοθετικού πλαισίου στις ΙΚΕ συγκριτικά µε τις ΕΠΕ (Αθανασίου, 2019). 

Πίνακας 5.1 : ∆ιαφορές ΙΚΕ µε ΕΠΕ 

 

Πηγή : Βασιλακάκης, 2012 
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5.3 Σύγκριση ΙΚΕ με Προσωπικές Εταιρίες 

Στις Προσωπικές Εταιρίες (είτε ΟΕ είτε ΕΕ) υφίσταται για τον εκάστοτε επιχειρηµατία 

ο βραχνάς της απεριόριστης και σε ολόκληρο ευθύνης του για τις οφειλές της επιχείρησης. Σε 

περίπτωση που κάποιος επιθυµεί να ιδρύσει µια ΟΕ, είναι σηµαντικό να γνωρίζει πως οι 

απαιτήσεις του κατά το µέγιστο µέρος είναι εφικτό να ικανοποιηθούν ακόµα και εάν ιδρύσει µια 

ΙΚΕ (Alexandropoulou, 2014). 

Η θέση των εταίρων µοιάζει σε µεγάλο βαθµό, οι εισφορές εργασίας είναι και στις δυο 

περιπτώσεις εφικτές, το µεταβιβαστό της εταιρικής συµµετοχής είναι δυνατόν καταστατικά να 

οριοθετηθεί µε παρόµοιες µεθόδους, έστω κι αν στην ΙΚΕ κανόνας είναι το µεταβιβαστό ενώ 

στην ΟΕ το αµεταβίβαστο, τα δικαιώµατα δεδοµένων και παρακολούθησης είναι συγκρίσιµα ενώ 

τέλος θα πρέπει να τονιστεί πως δεν υφίσταται ελάχιστο ύψος εισφορών. 

Στο σηµείο αυτό, είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως τα 2 κυριότερα γνωρίσµατα της 

ΟΕ είναι η εις ολόκληρο ευθύνη των εταίρων για τις οφειλές της επιχείρησης καθώς επίσης και η 

ατοµική διαχείριση και εκπροσώπηση. Αρχικά, στις ΙΚΕ, οι εταίροι δεν έχουν καµία ευθύνη για 

τις οφειλές της επιχείρησης, ενώ στις ΟΕ η εις ολόκληρο ευθύνη υφίσταται από το νοµοθετικό 

πλαίσιο που τις διέπει (Περάκης, 2012). 

Παρά το γεγονός αυτό, όµως, και στις ΙΚΕ, το νοµοθετικό πλαίσιο επιτρέπει την 

ευθύνη των εταίρων, σε περίπτωση που εκείνοι µε το καταστατικό επιθυµήσουν να προσφέρουν 

εγγυητικές εισφορές, που ακριβώς συνίστανται στη διαδικασία ανάληψης παρόµοιας ευθύνης. Σε 

περίπτωση, εποµένως, που ένας είτε πιο πολλοί εταίροι εισέλθουν στην επιχείρηση µε παρόµοιες 

εισφορές, η επιχείρησή τους έχει την ευχέρεια να µιµηθεί πολύ καλά την ΟΕ, καθώς και στις δυο 

περιπτώσεις η ευθύνη θα είναι άµεση και πρωτογενής, µη υποκείµενη αρχικά σε ενστάσεις 

(Αυγουστιανάκης, 2012). 

Φυσικά, η ευθύνη από εγγυητική εισφορά είναι για καθορισµένο ποσό, ενώ ο εταίρος 

της ΟΕ έχει απεριόριστη ευθύνη. Παρόλα αυτά, όµως, δεν πρόκειται για καθοριστική 

διαφοροποίηση, ως επί το πλείστον καθώς εάν στην ΙΚΕ το ύψος της ευθύνης οριοθετηθεί σε 

υψηλότερα επίπεδα, η διαφοροποίηση αυτής της µορφής θα εκµηδενισθεί.  Μια εξίσου 

σηµαντική διαφοροποίηση είναι πως οι εταίροι της ΙΚΕ µε εγγυητική εισφορά και που 

κατέβαλαν το ποσό της ευθύνης τους, δεν έχουν το δικαίωµα αναγωγής κατά της επιχείρησης. 

Κάτι παρόµοιο θα αποτελούσε επιστροφή της εισφοράς, ενώ οι εταίροι της ΟΕ θα είχαν ένα 

παρόµοιο δικαίωµα (ASTBOOKS, 2016). 



Τ.Ε.Ι  ∆υτικής  Ελλάδας    

60 

 

Ακόµα, µια εξίσου καθοριστική διαφορά εντοπίζεται στο γεγονός πως ο εταίρος των 

ΙΚΕ µε εγγυητική εισφορά έχει την ευχέρεια να εξαγοράσει την ευθύνη του καταβάλλοντας στην 

επιχείρηση το πλήρες ποσό της. ∆ιακρίνεται, όµως, πως πρόκειται για ρυθµίσεις που έχουν 

άµεση σχέση µε τη διαφοροποίηση της µεθόδου της ευθύνης (ευθύνη εκ του νοµοθετικού 

πλαισίου στην περίπτωση της ΟΕ και ευθύνη από εισφορά στην περίπτωση των ΙΚΕ) και όχι για 

κύριες παραµέτρους επιλογής εταιρικής µορφής. ∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε, άλλωστε, πως δεν 

αποκλείεται να υφίσταται συµβατική οριοθέτηση για αναγωγή του εταίρου, ο οποίος κατέβαλε 

όχι κατά της επιχείρησης, αλλά κατά των υπολοίπων εταίρων της επιχείρησης (Ψυχοµάνης, 

2013). 

Ακόµα και στη διαχείριση και εκπροσώπηση οι δυο αυτές εταιρικές µορφές είναι 

απόλυτα εναλλάξιµες. Από τη µια πλευρά η νόµιµη διαχείριση και εκπροσώπηση της ΟΕ είναι 

ατοµική, έχοντας σαν βασικότερη εξαίρεση τις πρακτικές µη συνήθους διαχείρισης που 

χρειάζονται οµοφωνία, και από την άλλη η συλλογική διαχείριση και εκπροσώπηση των ΙΚΕ, 

κάτι το οποίο, όµως, δεν παρεµποδίζει σε καµία περίπτωση τους εταίρους και των δυο 

επιχειρήσεων να υιοθετούν οποιεσδήποτε άλλες και µάλιστα ταυτόσηµες εκδοχές διαχείρισης 

(Χατζηγάγιος, 2015). 

Το γεγονός πως στις ΙΚΕ υφίσταται η ευχέρεια διορισµού σαν διαχειριστή και µη 

εταίρου, προσφέρει µεγαλύτερη δυνατότητα υποκατάστασης στην ΙΚΕ σε σχέση µε µια ΟΕ. Στο 

σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να τονιστεί πως µε το νοµοθετικό πλαίσιο 4072 που αναφέρθηκε 

παραπάνω, η ΟΕ µετατοπίσθηκε ελαφρά προς τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις, σε ό,τι έχει να 

κάνει µε το θέµα της επωνυµίας (250
ο
 άρθρο), της διανοµής των κερδών (σύµφωνα µε το 255

ο
 

άρθρο), των απεριόριστων εξουσιών του εκάστοτε διαχειριστή (άρθρο 257) καθώς επίσης και της 

έστω για 2 µήνες µονοπρόσωπης ΟΕ (βάσει µε όσα αναφέρονται στο 267
ο
 άρθρο του παραπάνω 

νοµοθετικού πλαισίου) (Σπυρίδωνος, 2012). 

Ακόµα, στις ΟΕ είναι πλέον εφικτή η έξοδος του εταίρου (βάσει µε το 261
ο
 άρθρο), 

όπως δηλαδή συµβαίνει και στις περιπτώσεις των ΙΚΕ. Εποµένως, η προσέγγιση αυτών των δυο 

εταιρικών µορφών έχει προέλευση και από τα νοµοθετικά βήµατα της ΟΕ, τα οποία την φέρνουν 

πιο κοντά στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις της σύγχρονης εποχής. Μια ΙΚΕ έχει την ευχέρεια να 

έχει αρκετές οµοιότητες και µε µια ΕΕ, σε περίπτωση στην οποία έχει 1 είτε πιο πολλούς 

εταίρους µε εγγυητικές εισφορές, και εποµένως ευθυνόµενους για τις οφειλές της επιχείρησης, 

και 1 είτε πιο πολλούς εταίρους µε διαφορετικούς τύπους εισφορών (Ρόκας και Παµπούκης, 

2013). 
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5.4  Σύγκριση ΙΚΕ με ΑΕ 

Οι ΑΕ, εξαιτίας του κεφαλαιουχικού τους γνωρίσµατος ταιριάζουν σε µεγάλο βαθµό µε 

τις µεγαλύτερες εταιρίες και οργανισµούς. Πρώτα από όλα είναι εφικτό να εντοπιστεί πως η ΙΚΕ 

έχει ήδη εκ του νοµοθετικού πλαισίου είτε έχει την ευχέρεια να προσλάβει µε το καταστατικό της 

τα κυριότερα γνωρίσµατα µιας ΑΕ, όπως είναι για παράδειγµα ο περιορισµός της ευθύνης, η 

µονοπρόσωπη σύσταση, η καταρχήν ισότητα και µεταβιβασιµότητα των µεριδίων, η παροχή 

εξειδικευµένων δικαιωµάτων σε καθορισµένα µερίδια (όπως γίνεται µε τις προνοµιούχες µετοχές 

κλπ), αρκετά από τα µέτρα διασφάλισης της καταβολής και συντήρησης του κεφαλαίου, τη 

διοίκηση και εκπροσώπηση και από µη εταίρους, την ευχέρεια οριοθέτησης της θέσης των 

πιθανόν πιο πολλών διαχειριστών, προκειµένου να µοιάζουν µε ∆.Σ., το εγκεκριµένο κεφάλαιο, 

το οποίο είναι εφικτό να υποκαταστήσει την ευχέρεια µερικής καταβολής είτε τη λεγόµενη 

έκτακτη αύξηση κεφαλαίου, την ικανότητα εκλογής ελεγκτών, αρκετούς από τους λογιστικούς 

κανόνες κλπ (Χατζηγάγιος, 2015). 

Υφίστανται, όµως, και καθοριστικές διαφοροποιήσεις. Οι πιο πολλές και βασικότερες 

βρίσκεται στο σύνολο των µέσων και των εργαλείων για τη χρηµατοδότηση των ΑΕ. Με λίγα 

λόγια, οι κυριότερες διαφορές αυτών των εταιρικών µορφών εντοπίζονται στους τίτλους, οι 

οποίοι είναι εφικτό να εκδοθούν από µια ΑΕ. Η ΙΚΕ δεν εκδίδει ούτε µετοχές αλλά ούτε και 

οµολογίες (παρά το γεγονός πως έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε τιτλοποίηση), δεν είναι 

εφικτό να εκδώσει εξαγοράσιµα µερίδια (παρά το γεγονός πως σε αρκετά σηµεία υφίστανται 

εξειδικευµένες περιπτώσεις εξαγοράς τους), δεν έχει την ευχέρεια ποτέ να αποκτήσει δικά της 

µερίδια και τέλος δεν έχει τη δυνατότητα να εκδώσει ιδρυτικούς τίτλους (Ψυχοµάνης, 2013). 

Το κατά πόσον παρόµοια θέµατα αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τους εκάστοτε 

επιχειρηµατίες, οι οποίοι θα απέκλειαν την ΙΚΕ από τις επιλογές τους, είναι σηµαντικό να 

κρίνεται για την εκάστοτε περίπτωση. Οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα 

σε καµία περίπτωση να υποκαταστήσουν την καλούµενη δηµόσια ΑΕ, η οποία έχει την ευχέρεια 

να προσφύγει σε δηµόσια προσφορά κινητών αξιών και εισαγωγή τους σε καθορισµένες αγορές. 

Οι ΙΚΕ δεν έχουν αναπτυχθεί µε στόχο τη δηµόσια αποταµίευση (Ρόκας και Παµπούκης, 2013). 
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6. Μελέτη περίπτωσης: τα φροντιστήρια Παπαδέα 

Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Παπαδέα είναι µία ΙΚΕ που αποσκοπεί στην παροχή ανώτερων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε µαθητές όλων των τάξεων του σχολείου. Ιδρυτής της εταιρίας είναι 

η Ευτυχία Παπαδέα, πτυχιούχος του Ιστορικού – Αρχαιολογικού Τµήµατος της Φιλοσοφικής 

Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Αγγλικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Οι στόχοι που θέτει η εν λόγω εταιρία είναι η προσωπική παρακολούθηση της απόδοσης 

όλων των µαθητών µέσω ειδικού συστήµατος δεικτών απόδοσης, προσωπικών συναντήσεων για 

θέµατα που αφορούν τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό, η στήριξη σε όλα τα επίπεδα στους 

µαθητές έως και τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού ∆ελτίου και η προσφορά, όποτε κρίνεται 

απαραίτητο, έκτακτων µαθηµάτων, χωρίς έξτρα κόστος. 
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Στοιχεία εταιρίας: 

Επωνυµία Ευτυχία Παπαδέα 

Τύπος εταιρίας ΙΚΕ 

ΑΦΜ 800738973 

∆ΟΥ Αιγάλεω 

Αρ. ΓΕΜΗ 139068403000 

∆ραστηριότητα Φροντιστήριο 

∆ιεύθυνση Θηβών 399 Αιγάλεω 

Τηλέφωνο 2105909095 

Ιστοσελίδα www.papadea.eu 

 

Η εταιρία έχει πιστοποιήσει το εταιρικό της κεφάλαιο βάσει του πρακτικού που 

κρατήθηκε από την 1
η
 συνεδρίαση (της 30ης Μαΐου 2016). Όπως αναφέρεται στα πρακτικά:  

««Στο Αιγάλεω σήµερα στις 30 Μαΐου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. στα 

γραφεία της εταιρείας «ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑ∆ΕΑ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκονται στην οδό Θηβών 399 στο 

Αιγάλεω, συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση, κατόπιν προσκλήσεως της ∆ιαχειρίστριας κ. 

Σµαράγδας Ευαγγέλου, οι εταίροι της εταιρείας.  

 

Κατά την Συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι:  

1. Σµαράγδα Ευαγγέλου, ∆ιαχειρίστρια – Εταίρος  

2. Ευτυχία Παπαδέα, Εταίρος  

∆ιαπιστώνεται ότι συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα 

συνεδριάζει, ως παρισταµένων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ.  
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 6.000,00  

 

Ο ∆ιαχειριστής της Ι.Κ.Ε. στην ειδική αυτή συνεδρίαση των Εταίρων της ΙΚΕ 

βεβαιώνει ότι το Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 6.000,00 (έξι χιλιάδες) Ευρώ, ως 

σχετικό Καταστατικό ίδρυσης, καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο Ταµείο της Εταιρείας, κατ’ 

αναλογία των εταιρικών µεριδίων εκάστου των Εταίρων και ότι έγιναν οι δέουσες λογιστικές 

εγγραφές στα επίσηµα βιβλία της.  

Ο ∆ιαχειριστής της ΙΚΕ, αφού έλαβε γνώση της κατάστασης των λογαριασµών της 

Εταιρείας και µετά από έρευνα των Βιβλίων, των δικαιολογητικών και των λοιπών εγγράφων της 

Εταιρείας, πιστοποιεί ότι το Κεφάλαιο των Ευρώ 6.000,00 καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και τοις 

µετρητοίς κατ’ αναλογία των εταιρικών µεριδίων των εταίρων της Εταιρείας. Ειδικότερα 

εκδόθηκαν οι υπ’ αριθµό Αποδείξεις αα. 1 / 30-05-2016, αα. 1 εγγραφής στο Γενικό Ηµερολόγιο, 

Ευρώ 60,00 εκ µέρους της Εταίρου Σµαράγδας Ευαγγέλου, αα. 2 / 30-05-2016, αα. 2 εγγραφής 

στο Γενικό Ηµερολόγιο, Ευρώ 5.940,00 εκ µέρους της Εταίρου Ευτυχίας Παπαδέα. Τα ως άνω 

χρήµατα καταχωρήθηκαν στο Ηµερολόγιο Ταµείου της Ι.Κ.Ε. Περαιτέρω πιστοποιείται ότι 

καταχωρήθηκε το Εταιρικό Κεφάλαιο στο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού.  

Εξαντληθέντων των Θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, λύεται η Συνεδρίαση και 

συντάσσεται το παρόν Πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως κάτωθι :  

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ                           Ο ΕΤΑΙΡΟΣ  

     ΣΜΑΡΑΓ∆Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ                        ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑ∆ΕΑ»” 
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Στη δεύτερη συνεδρίαση (27 Σεπτεµβρίου 2016) συµφωνήθηκε η ίδρυση των υποκαταστηµάτων, 

όπως αναφέρεται αναλυτικά στα πρακτικά της συνεδρίασης: 

«”          Στο Αιγάλεω σήµερα στις 27 Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στα 

γραφεία της εταιρείας «ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑ∆ΕΑ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκονται στην οδό Θηβών 399 στο 

Αιγάλεω, συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση, κατόπιν προσκλήσεως της ∆ιαχειρίστριας κ. 

Σµαράγδας Ευαγγέλου, οι εταίροι της εταιρείας.  

Κατά την Συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι:  

1. Σµαράγδα Ευαγγέλου, ∆ιαχειρίστρια – Εταίρος, µε 60 εταιρικά µερίδια  

2. Ευτυχία Παπαδέα, Εταίρος, µε 5.940 εταιρικά µερίδια  

 

∆ιαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, 

ως παρισταµένων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ.  

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ : Ι∆ΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  

 

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εταίρος και διαχειρίστρια κα Σµαράγδα Ευαγγέλου, 

εισηγούµενη το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους 

επιβάλλεται η ίδρυση υποκαταστηµάτων. Η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση 

αποφασίζει οµόφωνα και παµψηφεί την ίδρυση δύο υποκαταστηµάτων. Συγκεκριµένα :  

στο ∆ήµο Χαϊδαρίου επί της οδού Στρατάρχου Καραϊσκάκη 3 και  

στο ∆ήµο Περιστερίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 47 και Σαρανταπόρου  

Εξαντληθέντων των Θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, λύεται η Συνεδρίαση και συντάσσεται το 

παρόν Πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως κάτωθι :  

 

        Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

      ΣΜΑΡΑΓ∆Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ                                        ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑ∆ΕΑ”» 
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Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, έγινε η επόµενη, τακτική συνέλευση των εταίρων κατά την οποία 

εγκρίθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις του προηγούµενου έτους. Τα κεντρικά θέµατα της 

συνέλευσης ήταν:  

1. Η Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού της εταιρικής χρήσεως 27/5/2016 – 

31/12/2016 , των Αποτελεσµάτων Χρήσεως, της ∆ιάθεσης των αποτελεσµάτων αυτής και του 

Προσαρτήµατος.  

2. Η απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµέν της 

εταιρικής χρήσης. 

Συγκεκριµένα, στα πρακτικά της συνεδρίασης, αναφέρεται ότι:  

«”            Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στην συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης εξέλεξε οµόφωνα και παµψηφεί ως Πρόεδρο αυτής την κα Σµαράγδα Ευαγγέλου και 

Γραµµατέα της την κα Ευτυχία Παπαδέα. Έπειτα η Γραµµατέας εκφώνησε από το βιβλίο των 

εταίρων τα ονοµατεπώνυµα αυτών µε την σειρά εγγραφής τους παρουσιάστηκαν δε 

αυτοπρόσωπα ή µε πληρεξούσιο οι παρακάτω εταίροι :  

1. Σµαράγδα Ευαγγέλου, ∆ιαχειρίστρια – Εταίρος, µε 60 εταιρικά µερίδια, αυτοπροσώπως  

2. Ευτυχία Παπαδέα, Εταίρος, µε 5.940 εταιρικά µερίδια, αυτοπροσώπως  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για την λήψη αποφάσεων σύµφωνα µε τον 

νόµο και το καταστατικό δηλαδή παρίστανται (2) εταίροι επί συνόλου (2) οι οποίοι κατέχουν 

6.000 εταιρικά µερίδια επί συνόλου 6.000 αυτή προχωρεί στη συζήτηση των θεµάτων της 

ηµερήσιας διάταξης έχουσα και την κατά τον νόµο ειδική απαρτία. 

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κα Σµαράγδα Ευαγγέλου, εισηγούµενη την έγκριση του 

Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων Χρήσεως, της ∆ιάθεσης των αποτελεσµάτων και του 

Προσαρτήµατος, ανέλυσε λεπτοµερώς όλες τις οικονοµικές καταστάσεις µετά το πέρας των 

οποίων υποβάλλει τον Ισολογισµό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Στη 

συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει οµόφωνα και 

παµψηφεί την έγκριση του Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων Χρήσεως, της ∆ιάθεσης των 

αποτελεσµάτων και του Προσαρτήµατος.  
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Επί του δεύτερου θέµατος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει οµόφωνα και παµψηφεί τον 

διαχειριστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµ ίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής 

χρήσης. “» 

 

Ο ισολογισµός της ΙΚΕ Παπαδέα, για το φορολογικό έτος 2016 

Α  

 

Εντελώς όµοια, έγινε και η έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων για το φορολογικό 

έτος 2017, στην τελευταία ως τώρα τακτική γενική συνέλευση των εταίρων.  
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Ο ισολογισµός της ΙΚΕ Παπαδέα, για το φορολογικό έτος 2017 
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Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τα φροντιστήρια Παπαδέα, αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της 

εταιρίας:  

• https://papadea.gr/  

• http://www.papadea.eu/dimosieyseis.htm  

• http://www.papadea.eu/isologismoi.htm  

• https://papadea.gr/poioi-eimaste/  
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