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Σηα πιαίζηα βειηίσζεο ηνπ ππάξρνληνο επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο, 
εηζάγεηαη κέζσ ηνπ Πνιπλνκνζρεδίνπ, πνπ ςεθίζηεθε από ηελ Βνπιή ησλ 
Ειιήλσλ, ζηηο 10 Απξηιίνπ 2012, λέα εηαηξηθή κνξθή, ε Ιδησηηθή 
Κεθαιαηνπρηθή Εηαηξεία («ΙΚΕ»). Μεηαμύ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ σο άλσ 
Πνιπλνκνζρεδίνπ πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ βαζηθέο ξπζκίζεηο αλαθνξηθά 
κε ηε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ εηαηξηθνύ ηύπνπ. Σεκεηώλεηαη όηη δελ 
έρνπλ αθόκα εθδνζεί νη δηάθνξεο δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο θαζώο θαη νη ζρεηηθέο 
Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ην Πνιπλνκνζρέδην. 

 
 

1. Βαζηθά Χαξαθηεξηζηηθά ηεο ΙΚΔ 
 

 Η ΙΚΕ έρεη λνκηθή πξνζσπηθόηεηα θαη είλαη εκπνξηθή, αθόκε θαη αλ 
ν ζθνπόο ηεο δελ είλαη εκπνξηθή επηρείξεζε. Απαγνξεύεηαη όκσο ζηελ 
ΙΚΕ ε άζθεζε επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεη νξηζηεί από ην λόκν 
απνθιεηζηηθά άιιε εηαηξηθή κνξθή. 
 

 Η ΙΚΕ έρεη θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ 1 Δπξώ, ελώ νη εηαίξνη ηεο 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΙΚΕ κε θεθαιαηαθέο, εμσθεθαιαηαθέο ή εγγπεηηθέο 
εηζθνξέο. Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ αλαθνξηθά κε ηηο εγγπεηηθέο 
εηζθνξέο, γηα ηηο εηαηξηθέο ππνρξεώζεηο επζύλεηαη κόλν ε ΙΚΕ κε ηελ 
πεξηνπζία ηεο. 
 

 Η επσλπκία ηεο ΙΚΕ ζρεκαηίδεηαη είηε από ην όλνκα ελόο ή 
πεξηζζόηεξσλ εηαίξσλ είηε από ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο πνπ 
αζθεί. Φαληαζηηθή επσλπκία είλαη επίζεο επηηξεπηή. Σηελ επσλπκία ηεο 
ΙΚΕ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε θάζε πεξίπησζε νινγξάθσο νη ιέμεηο 
«Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Εηαηξεία» ή ε ζπληνκνγξαθία «Ι.Κ.Ε.».  
 

 Η ΙΚΕ έρεη ηελ έδξα ηεο ζην δήκν πνπ αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθό ηεο, 
ελώ ε κεηαθνξά ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο ηεο ΙΚΕ ζε άιιε ρώξα ηνπ 
Ε.Ο.Φ. δελ επηθέξεη ηε ιύζε ηεο ΙΚΕ, ππό ηνλ όξν όηη ε ρώξα απηή 
αλαγλσξίδεη ηε κεηαθνξά θαη ηε ζπλέρηζε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθόηεηαο. 
Η ΙΚΕ δελ έρεη ππνρξέσζε λα έρεη ηελ πξαγκαηηθή ηεο έδξα ζηελ 
Ειιάδα, ελώ κπνξεί λα ηδξύεη δηάθνξεο κνξθέο δεπηεξεύνπζαο 
εγθαηάζηαζεο ζηελ Ειιάδα ή ζηελ αιινδαπή. 
 

 Η δηάξθεηα ηεο ΙΚΕ είλαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη εθόζνλ δελ νξίδεηαη ν 
ρξόλνο δηάξθεηαο ηεο ΙΚΕ ζην θαηαζηαηηθό ηεο, ε ΙΚΕ δηαξθεί γηα 12 έηε 
από ηε ζύζηαζή ηεο. 
 

 Σε θάζε έληππν ηεο ΙΚΕ πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνληαη ε 
επσλπκία ηεο, ην εηαηξηθό θεθάιαην θαη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 
εγγπεηηθώλ εηζθνξώλ, ν αξηζκόο Γεληθνύ Εκπνξηθνύ Μεηξώνπ (Γ.Ε.ΜΗ) 
ηεο ΙΚΕ, ε έδξα θαη ε αθξηβήο ηεο δηεύζπλζε, θαζώο θαη αλ ε ΙΚΕ 
βξίζθεηαη ππό εθθαζάξηζε.  
 
 

2. Ίδξπζε ηεο ΙΚΔ 
 

 Γηα ηε δηαδηθαζία ζύζηαζεο ηεο ΙΚΕ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 
Υπεξεζίαο Μηαο Σηάζεο. Η ζύζηαζε ηεο ΙΚΕ γίλεηαη κε εγγξαθή ηεο ΙΚΕ 
ζην Γ.Ε.ΜΗ. 
 

«Δηζαγσγή λέαο 

εηαηξηθήο κνξθήο, 

ηεο Ιδησηηθήο 

Κεθαιαηνπρηθήο 

Δηαηξείαο (ΙΚΔ)» 

Απξίιηνο 2012 

 

 

 

 

Οη λέεο δηαηάμεηο 

πξνβιέπνπλ, κεηαμύ άιιωλ, 

ειάρηζην θεθάιαην 1 Επξώ 

θαη δηαθόξωλ εηδώλ 

εηζθνξέο (θεθαιαηαθέο θαη 

κε) γηα ηελ ΙΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Τν έγγξαθν ζην νπνίν πεξηέρεηαη ην θαηαζηαηηθό ηεο ΙΚΕ ρξεηάδεηαη λα 
είλαη ζπκβνιαηνγξαθηθό, κόλν εθόζνλ απηό επηβάιιεηαη από εηδηθή 
δηάηαμε λόκνπ (π.ρ. αλ εηζθέξνληαη ζηελ ΙΚΕ αθίλεηα). 
 

 

3. Γηαρείξηζε ηεο ΙΚΔ 
 

 Τελ ΙΚΕ δηαρεηξίδεηαη θαη εθπξνζσπεί έλαο ή πεξηζζόηεξνη 
δηαρεηξηζηέο. Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθό, ε ΙΚΕ 
δηαρεηξίδεηαη θαη εθπξνζσπείηαη ζπιινγηθά από όινπο ηνπο εηαίξνπο ή 
από ην κνλαδηθό εηαίξν (λόκηκε δηαρείξηζε).  
 

 Ο δηαρεηξηζηήο εθπξνζσπεί ηελ ΙΚΕ θαη ελεξγεί ζην όλνκά ηεο θάζε 
πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο ΙΚΕ, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο 
ηεο θαη ηελ ελ γέλεη επηδίσμε ηνπ ζθνπνύ ηεο. Πξάμεηο ηνπ δηαρεηξηζηή, 
αθόκε θαη αλ είλαη εθηόο ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ, δεζκεύνπλ ηελ ΙΚΕ 
απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο, εθηόο αλ ε ΙΚΕ απνδείμεη όηη ν ηξίηνο γλώξηδε 
ηελ ππέξβαζε ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ ή όθεηιε λα ηε γλσξίδεη. 
 

 

4. Η Σπλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ ηεο ΙΚΔ 
 

 Οη εηαίξνη απνθαζίδνπλ γηα θάζε εηαηξηθή ππόζεζε. Οη απνθάζεηο ησλ 
εηαίξσλ ιακβάλνληαη ζε ζπλέιεπζε. Η ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη (από ην 
δηαρεηξηζηή) ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαη’ έηνο θαη κέζα ζε 4 κήλεο από 
ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο κε αληηθείκελν ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (ηαθηηθή ζπλέιεπζε). 
 

 

5. Δηαηξηθά Μεξίδηα 
 

 Η ζπκκεηνρή ζηελ ΙΚΕ πξνϋπνζέηεη ηελ απόθηεζε ελόο ή πεξηζζόηεξσλ 
εηαηξηθώλ κεξηδίσλ. Τα εηαηξηθά κεξίδηα έρνπλ νλνκαζηηθή αμία 
ηνπιάρηζηνλ 1 Δπξώ. Η νλνκαζηηθή αμία είλαη ίδηα γηα όια ηα εηαηξηθά 
κεξίδηα, αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο εηζθνξάο ζηελ νπνία αληηζηνηρνύλ. 
 

 Οη εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ κπνξεί λα είλαη ηξηώλ εηδώλ: θεθαιαηαθέο, 
εμσθεθαιαηαθέο θαη εγγπεηηθέο. Κάζε εηαηξηθό κεξίδην εθπξνζσπεί 
έλα κόλν είδνο εηζθνξάο. 
 

 Οη «θεθαιαηαθέο εηζθνξέο» απνηεινύλ εηζθνξέο ζε κεηξεηά ή ζε 
είδνο πνπ ζρεκαηίδνπλ ην θεθάιαην ηεο ΙΚΕ. Οη εηζθνξέο ζε είδνο 
επηηξέπνληαη κόλν αλ ην εηζθεξόκελν απνηειεί ζηνηρείν ελεξγεηηθνύ, 
πνπ κπνξεί λα ηύρεη ρξεκαηηθήο απνηίκεζεο. Σηελ ΙΚΕ πξέπεη λα 
ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα εηαηξηθό κεξίδην πνπ λα εθπξνζσπεί 
θεθαιαηαθή εηζθνξά. Αύμεζε ή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηαηξηθώλ 
κεξηδίσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θεθαιαηαθέο εηζθνξέο κπνξεί λα γίλεη 
κόλν κε αύμεζε ή κείσζε θεθαιαίνπ. 
 

 Οη «εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο» ζπλίζηαληαη ζε παξνρέο πνπ δελ 
κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν θεθαιαηαθήο εηζθνξάο, όπσο 
απαηηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από αλάιεςε ππνρξέσζεο εθηέιεζεο 
εξγαζηώλ ή παξνρήο ππεξεζηώλ. Οη παξνρέο απηέο πξέπεη λα 
εμεηδηθεύνληαη ζην θαηαζηαηηθό. 
 

 Οη «εγγπεηηθέο εηζθνξέο» ζπλίζηαληαη ζηελ αλάιεςε επζύλεο (από 
ηνπο εηαίξνπο) έλαληη ηξίησλ γηα ηα ρξέε ηεο ΙΚΕ κέρξη ην πνζό πνπ 
νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθό. Ο εηαίξνο πνπ παξέρεη εγγπεηηθή εηζθνξά 
ζεσξείηαη όηη είλαη ζε ζέζε θαηά πάληα ρξόλν, λα πξνβεί ζηηο θαηαβνιέο 

 

 

 

Απαηηείηαη εγγξαθή ηεο 

λενζύζηαηεο ΙΚΕ κε ην 

Γ.Ε.ΜΗ. κέζω ηεο 

Υπεξεζίαο Μηαο Σηάζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη εηζθνξέο ηωλ 

εηαίξωλ κπνξεί λα είλαη 

ηξηώλ εηδώλ: 

θεθαιαηαθέο, 

εμωθεθαιαηαθέο θαη 

εγγπεηηθέο 



 

 

ησλ ρξεώλ ηεο ΙΚΕ κέρξη ην παξαπάλσ πνζό. Η αμία θάζε εγγπεηηθήο 
εηζθνξάο θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθό θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 
75% ηνπ πνζνύ ηεο επζύλεο πνπ αλαιακβάλεη εθάζηνηε εηαίξνο. 
 

 Η επζύλε ηνπ εηαίξνπ θαιύπηεη νπνηνδήπνηε ρξένο ηεο ΙΚΕ, ελώ ε 
επζύλε απηή πθίζηαηαη άκεζα θαη πξσηνγελώο έλαληη ησλ δαλεηζηώλ, 
πνπ κπνξνύλ λα αζθήζνπλ επζέσο αγσγή θαηά ηνπ εηαίξνπ.  
 

 Ο εηαίξνο πνπ έρεη παξάζρεη εγγπεηηθή εηζθνξά θαη θαηέβαιε εηαηξηθό 
ρξένο δελ έρεη δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηεο ΙΚΕ. 
 

 Η ΙΚΕ δελ επηηξέπεηαη λα απνθηά, άκεζα ή έκκεζα, δηθά ηεο 
εηαηξηθά κεξίδηα. Μεξίδηα πνπ απνθηώληαη, παξά ηελ σο άλσ 
απαγόξεπζε αθπξώλνληαη απηνδηθαίσο. Αλ δελ πξνβιέπεηαη θάηη άιιν 
ζηνλ λόκν πεξί ΙΚΕ ή ζην θαηαζηαηηθό ηεο ΙΚΕ, ηα εηαηξηθά κεξίδηα 
παξέρνπλ ίζα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο, αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο 
εηζθνξάο ζηελ νπνία αληηζηνηρνύλ. 
 

 

6. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 

 Η ΙΚΕ ζπληάζζεη: (α) ηζνινγηζκό, (β) ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ 
ρξήζεσο, (γ) πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ θαη (δ) πξνζάξηεκα πνπ 
πεξηιακβάλεη όιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ 
ινηπώλ θαηαζηάζεσλ, θαζώο θαη ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ δηαρεηξηζηή γηα 
ηελ εηαηξηθή δξαζηεξηόηεηα θαηά ηε ρξήζε πνπ έιεμε. 
 

 Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εθαξκόδνληαη 
αλαιόγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α 
θαη 43γ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη. Με κέξηκλα ηνπ δηαρεηξηζηή 
γίλεηαη δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζην Γ.Ε.ΜΗ. 
θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΙΚΕ κέζα ζε 3 κήλεο από ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο 
ρξήζεο. 
 

 

7. Λύζε θαη Δθθαζάξηζε 
 

 Η ΙΚΕ ιύεηαη: (α) νπνηεδήπνηε κε απόθαζε ησλ εηαίξσλ, (β) όηαλ 
παξέιζεη ν νξηζκέλνο ρξόλνο δηάξθεηάο ηεο, εθηόο αλ ε δηάξθεηα ηεο ΙΚΕ 
παξαηαζεί κε απόθαζε ησλ εηαίξσλ, (γ) αλ θεξπρζεί ε ΙΚΕ ζε 
πηώρεπζε, θαη (δ) ζε άιιεο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο ή ην 
θαηαζηαηηθό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ιδηαίηεξεο 

πξνζνρήο ρξήδεη ε 

πηζαλή πξνζωπηθή 

επζύλε (έλαληη ηωλ 

δαλεηζηώλ ηεο ΙΚΕ) 

εηαίξνπ, ν νπνίνο 

έρεη αλαιάβεη 

εγγπεηηθή εηζθνξά 

 

 

 

 

Η επηζηξνθή ηωλ 

θεθαιαηαθώλ 

εηζθνξώλ 

επηηξέπεηαη κόλν κε 

ηε δηαδηθαζία 

κείωζεο θεθαιαίνπ 
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