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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Η νηθνλνκηθή αζηάζεηα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο επεξεάδεη ηε δσή φισλ θαζεκεξηλά. 

Πνιχ πεξηζζφηεξν δε, επεξεάδεη ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα 

ηζνξξνπήζνπλ ζην ηελησκέλν ζρνηλί ηεο ζπξξηθλσκέλεο εγρψξηαο θαη ελίνηε θαη ηεο 

δηεζλνχο αγνξάο. 

Η ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ραξαθηεξίδεηαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπ απφ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη ηελ έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο πνπ δεκηνπξγεί ε θξίζε αιιά θαη ε 

ξαγδαία αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ αχμεζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ψζηε νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα γίλνπλ αληαγσληζηηθέο θαη ε 

ειιεληθή νηθνλνκία λα νδεγεζεί ζε έμνδν απφ ηελ θξίζε πνπ ηελ ηαιαλίδεη. 

Οξκψκελν απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο πξνρψξεζε ζηε ζεζκνζέηεζε κηαο λέαο εηαηξηθήο κνξθήο, απηή ηεο Ιδησηηθήο 

Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξίαο «ΙΚΔ». 

Με απηφ ην λέν ηχπν εηαηξίαο, ε εηζαγσγή ηεο νπνίαο ζηνλ ειιεληθφ εκπνξηθφ δίθαην 

απνηειεί γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηελ πιένλ ξηδνζπαζηηθή θαη ξεμηθέιεπζε ξχζκηζε πνπ 

αλαηξέπεη ηα έσο ζήκεξα δεδνκέλα ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, μεθηλά κηα θαηλνχξηα ζειίδα ζην ρψξν ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ 

επηρεηξείλ. Η Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία απνηειεί πιένλ πεπξαγκέλν γηα ηα εκπνξηθά 

ηεθηαηλφκελα ηεο Διιάδαο κε ηνλ πξφζθαην Νφκν 4072/2012 ε ξχζκηζε ηεο νπνίαο απνηειεί 

βαζηθφ θεθάιαην ηνπ λφκνπ απηνχ. 

Σνχηε ε, εκθαληδφκελε πξνζθάησο, ζηνλ ειιεληθφ ρψξν εηαηξηθή κνξθή, δηαθξίλεηαη 

γηα ηελ επειημία θαη ηελ απιφηεηά ηεο ηφζν ζηελ ίδξπζε φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Η ΙΚΔ 

αληαπνθξίλεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λέαο απηήο λνκηθήο νληφηεηαο, απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ε εηαηξηθή ζπκκεηνρή δε ζπλδέεηαη κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ - 

ηνχην δε, θαηά λφκν κπνξεί λα είλαη θαη έλα (1) επξψ. 
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 θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ησλ λνκηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξίαο, 

θαζψο θαη ε κειέηε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξνθχςεη ηνχην ην απνηέιεζκα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Πξηλ αζρνιεζνχκε κε ηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηεο εξγαζίαο απηήο, ζθφπηκν είλαη λα γίλεη 

κηα αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζηηο δηαθξίζεηο απηήο βάζεη νξηζκέλσλ 

θξηηεξίσλ. 

χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, επηρείξεζε νξίδεηαη σο κηα απηνηειήο 

νηθνλνκηθή νληφηεηα, φπνπ κε κηα ζεηξά πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ νηθνλνκηθήο θχζεσο, 

ζπλδπάδεη ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θέξδνπο θαη δε ηε 

κεγηζηνπνίεζε απηνχ, ή κε άιια ιφγηα «ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ ησλ εηαίξσλ». 

Μηα άιιε άπνςε, νξίδεη φηη επηρείξεζε είλαη κηα νκάδα αλζξψπσλ ε νπνία αμηνπνηεί κηα 

επηρεηξεκαηηθή επθαηξία, δηαρεηξίδεηαη κέζα, πφξνπο θαη ρξφλν, ρξεζηκνπνηεί ην 

managementγηα λα δεκηνπξγήζεη πξντφληα ή ππεξεζίεο, γηα λα ηθαλνπνηήζεη θάπνηα ή 

θάπνηεο αλάγθεο θαη λα επηηχρεη έλα νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. αθψο, ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ κηαο ρψξαο ην απνηεινχλ νη επηρεηξήζεηο. 

’ έλα δεχηεξν επίπεδν, νη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, δηαθξίλνληαη αλάινγα κε: 

 Σνλ ζθνπφ πνπ επηδηψθνπλ ζε κνλάδεο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα θαη θεξδνζθνπηθέο 

κνλάδεο. 

 Σε λνκηθή ηνπο κνξθή ζε Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη 

Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.). 

 Σνλ ηδξπηή θαη ηδηνθηήηε ηνπο ζε ηδησηηθέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, δεκφζηεο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο θαη κηθηέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. 

Δπηπιένλ δηαρσξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν δξάζεο ηνπο, ζε επηρεηξήζεηο Πξσηνγελνχο Σνκέα (θηελνηξνθηθέο, γεσξγηθέο 

θηι), Γεπηεξνγελνχο Σνκέα (κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο) θαη Σξηηνγελνχο Σνκέα (εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο, ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα θηι). 

Μηα αθφκε δηάθξηζε γίλεηαη ζε πνιχ κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο θαζεκίαο.  

 

 

 

 



4 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 

 

3.1 Η επηρείξεζε ζηνλ εκπνξηθό θώδηθα 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δηάθξηζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη θαη βάζεη ηεο 

λνκηθήο ηνπο κνξθήο. Πξνθχπηνπλ έηζη ηα Ν.Π.Ι.Γ., ήηνη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, θαη 

εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο (απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο δπν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ή θνξέσλ, 

κε ζθνπφ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα). Οη εηαηξηθέο δε, δηαθξίλνληαη θπξίσο ζε 

Πξνζσπηθέο θαη Κεθαιαηνπρηθέο. 

Η επηρείξεζε απνηειεί βαζηθή θαη θεληξηθή έλλνηα ηνπ λνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο, 

θπξίσο δε ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ κε βαξχλνπζα ζεκαζία. πρλά κάιηζηα πξνβάιιεηαη ην 

αίηεκα απνξξφθεζεο φινπ ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ απφ έλαλ απηνηειή θιάδν, ην δίθαην ηεο 

επηρείξεζεο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην εξγαηηθφ θαη θνξνινγηθφ δίθαην. Παξά ηελ αδπλακία 

απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο, θαηαδεηθλχεηαη φηη ε επηρείξεζε απνηειεί ην επίθεληξν θαη ηνλ 

ππξήλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν πεξηζηξέθεηαη θάζε κνξθή εκπνξηθήο δξάζεο, ε νπνία έρεη σο 

εμσηεξηθφ πεδίν εθδήισζεο ηελ αγνξά. 

Ωζηφζν ε επηρείξεζε σο γεληθή έλλνηα εμαθνινπζεί λα είλαη terminustechnikous κε 

εηδηθφ θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλν πεξηερφκελν. Η αζάθεηα βαζίδεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε 

νξνινγία πξνέξρεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία γη’ απηφ είλαη δπζρεξήο ε απφδνζε ζ’ απηή 

ελφο θνηλνχ λνήκαηνο, πνπ λα θαιχπηεη κε παξαδεθηφ ηξφπν ηε γεληθεπκέλε ρξήζε ηνπ ζε 

λνκνζεηηθά θείκελα. Ο φξνο επηρείξεζε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζην άξζξν 2 ηνπ Γηαηάγκαηνο 

γηα ηα Δκπνξνδηθεία. Κάπνηνη ζπγγξαθείο ηνλ ζεσξνχλ σο ηαπηφζεκν κε ηελ εκπνξηθή 

πξάμε, άιινη δε ηνλ ηαπηίδνπλ κε ηελ έλλνηα ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ.   

Η επηρείξεζε δελ απνηειεί απηνηειέο ππνθείκελν δηθαίνπ πνπ δηαζέηεη λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα. Φνξέαο ηεο επηρείξεζεο είλαη ην ππνθείκελν (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) 

πνπ ηελ εμνπζηάδεη θαη θαηά θαλφλα είλαη έκπνξνο. Βέβαηα νη εμειίμεηο ζηελ νξγάλσζε ηεο 

ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο δξάζεο νδεγνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλαγλψξηζή ηεο σο 

ππνθεηκέλνπ δηθαίνπ. Απφ ηα παξαπάλσ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη σο επηρείξεζε λνείηαη ε 

απηφλνκε νξγαλσηηθή ελφηεηα κέζσλ παξαγσγήο γηα ηελ επηδίσμε νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηξίησλ. Σέηνηα κέζα παξαγσγήο, ή φπσο 

ζπρλφηεξα θαινχληαη, «παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο» είλαη ε εξγαζία, ην θεθάιαην θαη ε γε. 
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Δπηπξφζζεηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο είλαη νη επηκέξνπο παξαγσγηθνί 

ζπληειεζηέο ηνπο νπνίνπο απηή ρξεζηκνπνίεη γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ θεληξηθή νξγαλσηηθή ηδέα πνπ ηε δηέπεη θαη είλαη ην πξνζσπηθφ θαη νη εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, νη εγθαηαζηάζεηο, ηα θηλεηά πξάγκαηα, ηα δηθαηψκαηα θαη άπια αγαζά, ηα 

εκπνξεχκαηα, αμηφγξαθα θαη ηα ρξήκαηα. Η ζπλνρή θαη ιεηηνπξγηθή ζρέζε φισλ απηψλ ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ζε έλα εληαίν θαη νξγαλσκέλν ζχλνιν πξνζδίδεη κηα δπλακηθή δηάζηαζε 

ζηε δξάζε ηεο επηρείξεζεο θαη δεκηνπξγεί ηελ “ππεξαμία” ηεο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε θήκε, 

ηελ πειαηεία, ηελ θαιή πνξεία θαη ηνλ “αέξα” ηεο επηρείξεζεο. 

Δπηηαθηηθή ζεσξείηαη ε αλάγθε κειέηεο ησλ δηαθξηηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο. Ωο δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα επηρείξεζεο λννχληαη ηα ζπκβνιηθά εθείλα ζηνηρεία 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζπλαιιαγέο σο πξνζδηνξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο θαη 

πξνζηαηεχνληαη απφ ην άξζξν 13 ηνπ λ.146/1914 θαη άιιεο δηαηάμεηο. Γηαθξηηηθά 

γλσξίζκαηα επηρείξεζεο είλαη ην φλνκα, ε εκπνξηθή επσλπκία, ν δηαθξηηηθφο ηίηινο, ηα 

ηδηαίηεξα δηαθξηηηθά θαηαζηήκαηνο ή επηρείξεζεο θαη ν ηίηινο εληχπσλ ή άιισλ έξγσλ. 

ηελ Διιάδα ν ζεζκφο ηεο επηρείξεζεο εκθαλίδεηαη θπξίσο κε ηε κνξθή ηεο 

αηνκηθήο επηρείξεζεο, ήηνη ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ είλαη ηαγκέλε πξνο επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξηθνχ ζθνπνχ, ε νπνία ιεηηνπξγεί θαη δξαζηεξηνπνηείηαη επ’ νλφκαηη 

ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη ησλ εηαηξηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε 

θαη δε ην εκπνξηθφ δίθαην.- 

Δηαηξίεο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ ή, φπσο αιιηψο ιέγεηαη, κε αλαθξίβεηα βεβαίσο, 

«εκπνξηθέο» εηαηξίεο είλαη ν εηαηξίεο εθείλεο κε ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε εκπνξίαο. 

Σέηνηεο είλαη:   1) Η νκφξξπζκε 

2)  Η απιή εηεξφξξπζκε 

3) Η θαηά κεηνρέο εηεξφξξπζκε 

4) Η αθαλήο 

5) Η αλψλπκε 

6) Η εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

7)  Η ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία 

8) Ο ζπλεηαηξηζκφο 

9) Η ζπκπινηνθηεζία 
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Πάλησο απφ ηηο εηαηξίεο απηέο, ε εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (εθεμήο ΔΠΔ), ε 

αλψλπκε εηαηξία (εθεμήο ΑΔ), ε ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία θαη ν ζπλεηαηξηζκφο 

κπνξνχλ λα ζπζηαζνχλ θαη πξνο επηδίσμε θάζε άιινπ ζθνπνχ, δειαδή θαη ζθνπνχ κε 

εκπνξηθνχ. Βέβαηα, ζε θάζε πεξίπησζε θαη νη εηαηξίεο απηέο είλαη έκπνξνη θαη 

αληηκεησπίδνληαη απφ ην δίθαην φπσο θαη νη εηαηξίεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ άζθεζε εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

Όπσο έρεη ήδε ζεκεησζεί νξηζκέλεο εηαηξίεο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ θεξχζζνληαη 

εκπνξηθέο απφ ην λφκν, αλεμάξηεηα δειαδή απφ ηνλ ζθνπφ ηνπο. Σέηνηεο είλαη ε αλψλπκε 

εηαηξία ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 θ.λ. 2190/1920, ε εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 3 §1 λ.3190/1955, ε ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 

§1 λ.4072/2012 θαη ν ζπλεηαηξηζκφο θαηά ην άξζξν 1 §7 λ.1667/1986. Έηζη, νη εηαηξίεο απηέο 

κπνξνχλ λα έρνπλ σο ζθνπφ ηφζν ηελ άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη 

νπνηαδήπνηε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ππφθεηληαη ζηελ λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε ζηελ νπνία ππφθεηληαη θαη φηαλ ν ζθνπφο ηνπο είλαη εκπνξηθφο. 

Οη ππφινηπεο εηαηξίεο, δειαδή ε νκφξξπζκε (ΟΔ), ε απιή θαη θαηά κεηνρέο 

εηεξφξξπζκε (ΔΔ), ε ζπκπινηνθηεζία θαη ε αθαλήο πξννξίδνληαη απφ ηνλ λφκν γηα ηελ 

άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα ηζρχνπλ σο ηέηνηεο εηαηξίεο, κφλν αλ 

έρνπλ αληηθείκελν ηελ άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

3.2 Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή εηαηξία - Η λέα εηαηξηθή κνξθή 

 

Με ηνλ λ.4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α/11-4-2012: Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο – Νέα 

εηαηξηθή κνξθή – ήκαηα – Μεζίηεο Αθηλήησλ – Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη 

αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο) εηζήρζε ζην ειιεληθφ δίθαην έλαο λένο λνκηθφο ηχπνο, ρσξίο 

βέβαηα λα ζίγνληαη νη ήδε ππάξρνληεο εηαηξηθέο κνξθέο. Ο λένο απηή εηαηξηθφο ηχπνο 

θαιείηαη«Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία». Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο σο «θεθαιαηνπρηθήο» δελ 

νθείιεηαη ζην ειάρηζην θεθάιαην ηνπ 1 επξψ πνπ δηαζέηεη, αιιά ζην φηη είλαη εμνπιηζκέλε κε 

ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο πνπ πεξηιακβάλεη ε θεθαιαηνπρηθή πξνζηαζία. 

Η ΙΚΔ, φληαο κηα εηαηξία πνπ απεπζχλεηαη ζε κηθξέο θαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, 

ζρεηίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε ηε κηθξνκεζαία επηρείξεζε, ρσξίο φκσο απηφ λα 



7 

 

παξαθσιχεη ηελ πηνζέηεζή ηεο θαη απφ κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. Βαζηθφ δεηνχκελν ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο, εθηφο ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ ηνπ λνκνζέηε γηα αληηθαηάζηαζε κε απηή ηεο 

λνκηθήο κνξθήο ηεο ΔΠΔ, ήηαλ ε απιφηεηα ζηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο, φκσο απηφ 

δεκηνχξγεζε εκπφδηα ζηελ έλλνηα ηεο επειημίαο ε νπνία απνηεινχζε παξάιιειν ζηφρν. 

Όπσο άιισζηε αλαθέξεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, ν ιφγνο εηζαγσγήο 

κηαο λέαο εηαηξηθήο κνξθήο ήηαλ δηπιφο. 

Αξρηθά ήηαλ επξέσο δηαπηζησκέλν φηη ην ειιεληθφ εηαηξηθφ δίθαην έρξηδε θάπνηαο 

αλαλέσζεο ζην δήηεκα ηεο εηαηξηθήο «ζηέγεο» ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ε ΔΠΔ, πνπ απφ ηε θχζε ηεο πξννξίδνληαλλ’ απνηειέζεη ηε ζηέγε απηή, δελ 

ήηαλ πηα ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ θαηξψλ. Οη ιφγνη είλαη πνιινί, νη 

επξχηεξα γλσζηνί φκσο είλαη νη δπζθίλεηεο ξπζκίζεηο ηνπ λ.3190/1955(λνκνζεηηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηελ ΔΠΔ), ε αλάγθε πνιιαπιήο ζπκβνιαηνγξαθηθήο παξέκβαζεο, θαζψο θαη ε 

«δηπιή» πιεηνςεθία πξνζψπσλ θαη θεθαιαίσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε ησλ εηαηξηθψλ 

απνθάζεσλ. Αμηνζεκείσην επίζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ΙΚΔ δελ έρεη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν αιινδαπφ λνκνζεηηθφ πξφηππν. Αιεζεχεη βεβαίσο φηη θαη ζε δίθαηα δηαθφξσλ 

άιισλ ρψξεο έρνπλ εηζαρζεί εηαηξίεο ηνπ “1 επξώ” φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Γεξκαλία θαη 

ηε Γαιιία, φκσο ηειηθά ε ΙΚΔ είλαη πξντφλ ειιεληθνχ ζρεδηαζκνχ κε ζηφρν λα θαιχςεη ηηο 

ειιεληθέο αλάγθεο θαη κάιηζηα ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζ’ έλα επξχηεξν επίπεδν, 

ζε πεξίνδν νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ.  

πλεπψο ε λέα εηαηξηθή κνξθή, πνπ έρεη θαηαζηεί δηαζέζηκε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ 

ηελ 12.6.2012 ζην άξζξν 120 § 2 λ.4072/2012, κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζην εηαηξηθφ δίθαην 

ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο, φρη κφλν κε ηελ απινπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο αιιά ζε 

ζπλδπαζκφ κ’ απηή θαη κε δηάθνξεο άιιεο ξπζκίζεηο. 

Πεξλψληαο ζηελ «ηαπηφηεηα» ηεο ΙΚΔ, ηνχηε έρεη νξηζκέλα γλψξηκα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ φκσο απαληψληαη θαη ζηηο άιιεο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο: 

1) Έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 

2) Έρεη εκπνξηθή ηδηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ν ζθνπφο ηεο είλαη εκπνξηθφο. Όπσο 

θαη θαηά ηελ φκνηα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 § 2 λ.3190/ 1955, ε ΙΚΔ δελ επηηξέπεηαη λα 

αζθεί επηρείξεζε, γηα ηελ νπνία έρεη νξηζηεί απφ ην λφκν απνθιεηζηηθά άιιε εηαηξηθή 

κνξθή. 
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3) Οη εηαίξνη ηεο εηαηξίαο δελ επζχλνληαη γηα ηα ρξέε ηεο, κε ηελ επηθχιαμε φκσο ηνπ 

άξζξνπ 79, πνπ πξνβιέπεη “εγγπεηηθέο εηζθνξέο” κέζσ ηνλ νπνίσλ δειαδή ν εηαίξνο 

αλαιακβάλεη επζχλε γηα ηα εηαηξηθά ρξέε κέρξηο ελφο νξηζκέλνπ πνζνχ. 

4) Η εηαηξία κπνξεί λα είλαη εμαξρήο ή λα θαηαζηεί κεηαγελέζηεξα είηε ιφγσ 

κεηαβίβαζεο κεξηδίσλ, είηε εμφδνπ ή απνθιεηζκνχ εηαίξνπ, κνλνπξφζσπε. 

5) Η εηαηξία έρεη πάληνηε θεθάιαην, έζησ θαη ζπκβνιηθνχ χςνπο 1 επξψ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ΙΚΔ φκσο είλαη ε δπλεηηθή χπαξμε θαη άιισλ κε θεθαιαηαθψλ 

εηζθνξψλ. 

6) Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ζπκκεηνρήο θάζε εηαίξνπ ζηελ ΙΚΔ είλαη ην εηαηξηθφ κεξίδην, 

φπσο θαη ζηελ ΔΠΔ. 

7) Η θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο ΙΚΔ είλαη ίδηα κε εθείλε ηεο ΔΠΔ, ελψ νη εηαίξνη κε 

δηαρεηξηζηέο δελ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε νξγαληζκφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, εθηφο 

αλ πξφθεηηαη γηα κνλνπξφζσπε εηαηξία ζχκθσλα κε ην άξζξν 116 § 9 λ.4072/2012. 

Καηά ηελ ίδξπζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΙΚΔ ζπληάζζνληαη πνηθίια έγγξαθα, φπσο είλαη 

ην θαηαζηαηηθφ θαη ε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ηα πξαθηηθά ησλ απνθάζεσλ ησλ εηαίξσλ θαη ησλ 

δηαρεηξηζηψλ, ηα έγγξαθα κεηαβίβαζεο ή επηβάξπλζεο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ θαη νη εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Όια απηά ηα έγγξαθα είλαη θαηαξρήλ ηδησηηθά.  

Αλαιπηηθφηεξα θαη ζε φ,ηη αθνξά ην θαηαζηαηηθφ, ηνχην είλαη θαηά θαλφλα ηδησηηθφ 

έγγξαθν (άξζξν 49 λ.4072/2012), ελψ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν (δεκφζην έγγξαθν) 

θαηαξηίδεηαη εάλ ηνχην ην επηβάιιεη εηδηθή δηάηαμε λφκνπ, εάλ εηζθέξνληαη ζηελ εηαηξία 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ν ηχπνο απηφο (πρ εηζθνξά 

ζε αθίλεηα), εάλ επηιέγεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Δηδηθά γηα ηηο απνθάζεηο ησλ εηαηξηθψλ νξγάλσλ πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε «εληαίνπ βηβιίνπ 

πξαθηηθψλ» ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ θαη εθείλεο ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ή θαη ησλ εθθαζαξηζηψλ κεηά ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο. Δθηφο απφ ην βηβιίν 

πξαθηηθψλ ε εηαηξία ηεξεί θαη «βηβιίν εηαίξσλ» ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 §1 α’. 

Η ΙΚΔ ηδξχεηαη απφ έλα (κνλνπξφζσπε) ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα θπζηθά ή λνκηθά κε 

ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία. Γηα ηελ ζχζηαζε ηεο ΙΚΔ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

Τπεξεζίαο κηαο ηάζεο (άξζξν 117 §3), θαη απηή, κπνξεί λα ηδξπζεί αθφκε θαη ζε κηα κέξα 

κέζσ ηεο Τπεξεζίαο κίαο ηάζεο ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. (Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν). Η ηδξπηηθή 
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πξάμε πεξηέρεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΙΚΔ, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη 

ζην άξζξν 50 §1. Απαξαίηεηα ζηνηρεία είλαη ηα αθφινπζα: 

i. Σν νλνκαηεπψλπκν, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ε ηπρφλ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ 

εηαίξσλ. 

ii. Η εηαηξηθή επσλπκία. 

iii. Ο ζθνπφο ηεο εηαηξίαο. 

iv. Η έδξα ηεο εηαηξίαο. 

v. Η ηδηφηεηα ηεο εηαηξίαο σο ΙΚΔ. 

vi. Οη εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ θαηά θαηεγνξία εηζθνξψλ θαη ε αμία απηψλ. 

vii. Σν θεθάιαην ηεο εηαηξίαο. 

viii. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. 

ix. Ο αξρηθφο αξηζκφο ησλ κεξηδίσλ θάζε εηαίξνπ θαη ην είδνο ηεο εηζθνξάο πνπ ηα 

κεξίδηα απηά εθπξνζσπνχλ. 

x. Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξίαο. 

xi. Η δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο.  

Δηδηθφηεξεο ζπκθσλίεο εηαίξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην θαηαζηαηηθφ είλαη ηζρπξέο αλ 

δελ πξνζθξνχνπλ ζηνλ παξφληα λφκν. 

ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο ΙΚΔ ν λφκνο αλαγλσξίδεη σο εηαηξηθά 

φξγαλα αθελφο κε ην δηαρεηξηζηή πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη εθπξνζσπεί ηελ εηαηξία θαη αθεηέξνπ 

ην ζψκα ησλ εηαίξσλ πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο εληφο ή εθηφο ζπλέιεπζεο. Δπίζεο ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ δεκηνπξγία πξφζζεησλ επηηξνπψλ εθηφο ηεο 

εηαηξίαο ρσξίο φκσο εθπξνζσπεπηηθέο εμνπζίεο θαη ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ ζηα δεηήκαηα 

φπνπ απνθιεηζηηθά αξκφδηνη είλαη νη εηαίξνη. 

Η απνπζία επζχλεο ησλ εηαίξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα θεθαιαίνπ 1 επξψ 

επηηάζζνπλ ηε δεκνζηφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε γλψζε ησλ 

εηαίξσλ θαη ησλ ηξίησλ γηα ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ εηαηξία, αιιά θαη γηα ην ηί είλαη ε 

εηαηξία θαη νη εηαίξνη ηεο. Η δηαθάλεηα επηηπγράλεηαη ήδε κε ηε δεκνζηφηεηα κέζσ ηνπ 

Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (ΓΔΜΗ) φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο άιιεο εηαηξίεο. 
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Με ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. ησλ λνκηθψλ γεγνλφησλ, δειψζεσλ, εγγξάθσλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, επέξρνληαη, σο πξνο ηηο 

νκφξξπζκεο εηαηξείεο, ηηο εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (απιέο ή θαηά κεηνρέο), ηηο αλψλπκεο 

εηαηξείεο, ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηηο ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, ηνπο 

αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο ππφρξενπο, ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

 

i. Σα ππφ ζχζηαζε λνκηθά πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην 

απνθηνχλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 

ii. Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηε κεηαηξνπή ή ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εηαηξεηψλ, ζπληειείηαη ε 

κεηαηξνπή ησλ ππφρξεσλ εηαηξεηψλ ζε αλψλπκεο εηαηξίεο, εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, 

ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο, αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζε εηαηξείεο. 

iii. Δπέξρεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

iv. πληειείηαη ε ζπγρψλεπζε ή ε δηάζπαζε, κε κφλε ηελ εγγξαθή θαη πξηλ απφ ηε 

δηαγξαθή ηεο εηαηξίαο πνπ απνξξνθάηαη ή δηαζπάηαη. 

v. Δπέξρεηαη ε ιχζε, κεηά απφ απφθαζε ησλ εηαίξσλ ή έθδνζε ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο. 

Σέινο ζεκαληηθφ κέζν δεκνζηφηεηαο είλαη θαη ε εηαηξηθή ηζηνζειίδα. εκεηψλεηαη πσο ε 

εηαηξηθή απηή κνξθή (ε ΙΚΔ), έρεη νξηζκέλν ρξφλν δσήο ν νπνίνο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ 

ηεο, εηδάιισο απηφο αλέξρεηαη ζηα δψδεθα (12) έηε. 

 Καηαιεθηηθά σο λένο ζεζκφο, ε ΙΚΔ ζα ρξεηαζηεί λα ελζσκαησζεί ζην ειιεληθφ 

δίθαην. Έηζη ην θεθάιαην ΙΑ’ ηνπ «Γεχηεξνπ Μέξνπο» ηνπ λ. 4072/2012, πνπ αθνξά ηελ 

ΙΚΔ, πεξηέρεη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζαξκνγή δηαθφξσλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ 

ζηε λέα εηαηξηθή κνξθή.  
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3.3 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ΙΚΕ 

 

Πιενλεθηήκαηα 

Ο Θεζκφο ηεο ΙΚΔ ραξαθηεξίδεηαη επηηπρήο απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, κε βάζε ηε 

δηείζδπζε πνπ έρεη ζηνλ ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Πξάγκαηη, βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ 

Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Αχγνπζηνο 2014), ην 38,4% ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπζηάζεθαλ 

απφ 1/1/2014 έσο 31/8/2014 είλαη Ιδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξίεο, πνζνζηφ πνπ μεπεξλά 

θαηά 5,4% ηηο ζπζηαζείζεο Οκφξξπζκεο Δηαηξίεο. Αθνινπζνχλ νη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξίεο  κε 

14,5%, νη Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κε 7,4% θαη νη Αλψλπκεο Δηαηξίεο κε 6,7%.  

  

Ίδξπζε: Η ΙΚΔ ηδξχεηαη / ζπζηήλεηαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο κηαο ζηάζεο. Σν ζπζηαηηθφ ηεο 

έγγξαθν, ήηνη θαηαζηαηηθφ, απνηειεί θαηά θαλφλα έλα ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, ρσξίο λα 

απαηηείηαη θαηάξηηζε δεκνζίνπ εγγξάθνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ελψ επίζεο δελ 

απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζε /ίδξπζή ηεο παξάζηαζε δηθεγφξνπ. πκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν 

απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΙΚΔ φηαλ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ην επηβάιιεη ή φηαλ εηζθέξεηαη 

ζηελ εηαηξία αθίλεην. Σν θφζηνο ζχζηαζήο ηεο είλαη ειάρηζην, ήηνη απαηηείηαη παξάβνιν 

χςνπο 70€ θαη ην θεθάιαηφ ηεο ππνβάιιεηαη ζε θφξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ 1%. Γελ 

απαηηνχληαη ακνηβέο θαη ηέιε δεκνζίεπζεο ζην Σεχρνο Α.Δ. & Δ.Π.Δ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.  

 

Επσλπκία: Σν φλνκα ηνπ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εηαίξσλ, ή ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο 

πνπ αζθείηαη, ζρεκαηίδνπλ ηελ επσλπκία ηεο ΙΚΔ. ε θάζε πεξίπησζε, ζ’ απηή πξέπεη λα 

πεξηέρνληαη νινγξάθσο νη ιέμεηο Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία ή ζε ζπληνκνγξαθία ΙΚΔ. 

Δάλ ε εηαηξία είλαη κνλνπξφζσπε, ζηελ επσλπκία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ιέμεηο 

«Μνλνπξφζσπε ΙΚΔ». Σέινο, ε επσλπκία κπνξεί λα απνδίδεηαη θαη κε ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο ή ζε μέλε γιψζζα, ελψ ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί επίζεο λα ζπληαρζεί θαη ζε άιιε 

γιψζζα. 

 

Δηάξθεηα: Η εηαηξία είλαη ππνρξεσηηθά νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Αλ δελ νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ, 

ε εηαηξία ζπζηήλεηαη γηα δψδεθα (12) έηε, ελψ ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηεο κπνξεί λα παξαηαζεί 

κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. 
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Κεθάιαην: ηνλ εηαηξηθφ απηφ ηχπν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε εηαηξηθή κνξθή 

απνζπλδέεηαη απφ ην θεθάιαην, ελψ ην απαηηνχκελν γηα ηε ζχζηαζε ειάρηζην θεθάιαην 

μεθηλάεη απφ ην έλα (1) επξψ. ην θεθάιαην ηεο ΙΚΔ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη έλαο 

(κνλνπξφζσπε) ή θαη πνιινί εηαίξνη. Η λέα εηαηξηθή κνξθή αληαπνθξίλεηαη θαη ζην 

δηαρσξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ εηαίξσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε. Γχλαληαη εηαίξνη πνπ λα 

εηζθέξνπλ κεηξεηά, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εηαίξνη πνπ λα αζρνινχληαη κε ηελ θαζεκεξηλή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο (εηζθνξά εξγαζίαο), εηαίξνη πνπ λα πξνζθέξνπλ 

θεξεγγπφηεηα παξέρνληαο εγγπήζεηο αηνκηθέο ή εκπξάγκαηεο, εηαίξνη πνπ λα εηζθέξνπλ 

εηδηθέο γλψζεηο θαη επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο. Η ζπλχπαξμε θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ απηψλ, 

δηεπθνιχλεηαη κέζα απφ ην λέν απηφ εηαηξηθφ ηχπν, ν νπνίνο θαζίζηαηαη θαηάιιεινο γηα 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη γηα επηρεηξήζεηο θαη ζπλεξγαζίεο λέσλ 

επηρεηξεκαηηψλ. 

 

Έδξα: Η έδξα ηεο ΙΚΔ βξίζθεηαη ζην Γήκν φπνπ νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ κε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο ηεο έδξαο ηεο, αθφκε θαη ζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δ.Δ. Δπηπιένλ, ε ΙΚΔ 

δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην, εθφζνλ είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Γ.Δ.ΜΗ., αθφκε θη αλ ε 

θαηαζηαηηθή έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ. Έρεη ζπλεπψο ηε δπλαηφηεηα λα βξίζθεηαη 

ην θέληξν δηνίθεζήο ηεο ζε άιιν θξάηνο κέινο πέξαλ ηεο Διιάδνο θαη λα ηδξχεη 

δεπηεξεχνπζεο εγθαηαζηάζεηο ζην εμσηεξηθφ ή ηελ αιινδαπή. 

 

Πξνζηαζία εηαίξσλ: Δλζσκαηψλεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ ΑΔ θαη 

ΔΠΔ, κε ηελ επζχλε ησλ εηαίξσλ λα πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπο ζην θεθάιαην 

θαη λα κελ επεθηείλεηαη ζηελ αηνκηθή ηνπο πεξηνπζία. 

 

Δηαρείξηζε θαη εθπξνζώπεζε: Όξγαλα ηεο εηαηξίαο είλαη ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ 

θαη ν/νη δηαρεηξηζηήο/έο, κε ηε δπλαηφηεηα ν δηαρεηξηζηήο λα κελ είλαη εηαίξνο (άξζξν 58). 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επειημίαο ηεο, παξέρεηαη απφ ην λφκν ε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ 

ησλ εηαίξσλ ηφζν εληφο, φζν θαη εθηφο ζπλέιεπζεο. πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή νθηψ (8) εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη νη εηαίξνη ελεκεξψλνληαη 

αθφκε θαη κέζσ e-mail (άξζξν 70 §1)  – ππάξρεη δε, ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζήο ηεο θαη 

εμ’ απνζηάζεσο κέζσ ηειεδηάζθεςεο (άξζξν 71 §2). Τπνρξεσηηθή είλαη ε ηήξεζε βηβιίνπ 

εηαίξσλ θαη εληαίνπ βηβιίνπ πξαθηηθψλ ζπλειεχζεσλ θαη δηαρείξηζεο. Σνχηα είλαη αζεψξεηα 

θαη δχλαηαη λα ηεξνχληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
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Δεκνζηόηεηα – δεκνζηεύζεηο: Απαξαίηεηε γηα ηε ζχζηαζε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε 

ηζηνζειίδαο (site) θαη φιεο νη δεκνζηεχζεηο γίλνληαη ζε απηή θαη ζην Γ.Δ.ΜΗ., ηφζν θαηά ηε 

ζχζηαζε, φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Μεηαβνιέο θαη ινηπέο δεκνζηεχζεηο 

έπαςαλ λα δεκνζηεχνληαη ζηελ  Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ελψ νη ηζνινγηζκνί 

δεκνζηεχνληαη κφλν ζηελ ηζηνζειίδα απηήο. Η χπαξμε ηζηνζειίδαο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαξηψληαη ζε απηή ζπλδξάκνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθάλεηαο θαη θαη’ επέθηαζε 

ζηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. 

 

Λνγηζηηθή παξαθνινύζεζε: Τπνρξεσηηθή είλαη ε ηήξεζε δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ (Γ’ 

θαηεγνξίαο), φπσο ζηελ ΑΔ θαη ηελ ΔΠΔ (ηήξεζε βηβιίνπ ηακείνπ, ζχληαμε Ιζνινγηζκνχ), 

σο αληηζηάζκηζκα ηεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, κε 

ηελ χπαξμε ηεο κέγηζηεο δηαθάλεηαο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ράξε ζην δηπινγξαθηθφ 

ζχζηεκα. 

 

Έιιεηςε ππνρξέσζεο αζθάιηζεο ησλ εηαίξσλ πιελ δηαρεηξηζηή 

εκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο παξεκθεξείο εηαηξηθνχο ηχπνπο, είλαη 

πσο ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ππάγνληαη κφλν νη δηαρεηξηζηέο ηεο ΙΚΔ θαη ν 

κνλαδηθφο εηαίξνο ζηηο κνλνπξφζσπεο ΙΚΔ. Η αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ ησλ ινηπψλ εηαίξσλ 

είλαη πξναηξεηηθή (άξζξν 58). Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ην αλππέξβιεην εκπφδην ηεο 

ππέξνγθεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ζηνλ ΟΑΔΔ φισλ ησλ εηαίξσλ ηεο ΔΠΔ, κε απνηέιεζκα 

λα δηεπθνιχλεηαη ζεκαληηθά ε ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία θαη ε είζνδνο ζην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ λέσλ αλζξψπσλ. 

 

Μείσζε γξαθεηνθξαηηθνύ θόζηνπο εώο 25% 

Βάζε ζηνηρείσλ απφ ηελ έθζεζε ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. ζπγθξηηηθά κε ηνγξαθεηνθξαηηθφ θφζηνο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο έηνπο κεηαμχ κίαο ΔΠΔ θαη κίαο ΙΚΔ.,  πνπ ζπλφδεπε ην 

θαηαηεζέλ λνκνζρέδην ζηε Βνπιή, ζχκθσλα κε ζπληεξεηηθνχο ππνινγηζκνχο, πεξηνξίδεηαη 

ην γξαθεηνθξαηηθφ θφζηνο (ίδξπζεο θαη εληαχζηαο ιεηηνπξγίαο) ηνπιάρηζην θαηά 25%. 

  



14 

 

Μεηνλεθηήκαηα 

Παξφια ηα δηφινπ επθαηαθξφλεηα πιενλεθηήκαηά ηεο ΙΚΔ, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα 

κεηνλεθηήκαηα, φπσο άιισζηε είλαη αλακελφκελν, ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 

ρεηηθά απμεκέλν θόζηνο ινγηζηηθήο παξαθνινύζεζεο ιόγσ ηήξεζεο 

βηβιίσλ Γ’ θαηεγνξίαο. 

Η ΙΚΔ εθ ηνπ λφκνπ θαη κε ηε ζχζηαζε ζεσξείηαη εκπνξηθή εηαηξία, - ήηνη έρεη 

φιεο ηηο ηδηφηεηεο, ηα γλσξίζκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο κηαο θαζφια γλήζηαο εκπνξηθήο 

εηαηξίαο. πλεπψο, ε εηαηξία ηνπ “ελφο επξψ” έρεη, ινγηζηηθά, φιεο ηηο ππνρξεψζεηο κηαο 

αλψλπκεο εηαηξείαο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη δηπινγξαθηθά 

βηβιία, λα ζπληάζζεηαη ηζνινγηζκφο θαη λα ηεξείηαη ηακείν ζηελ επηρείξεζε. Σνχην έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο, νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο, πνπ ηεξνχληαη 

απινγξαθηθά ηα βηβιία ηνπο (Β’ θαηεγνξίαο) θαη δελ έρνπλ ηέηνηεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο 

ζπλεπάγνληαη πεξηζζφηεξν θφπν γηα ηνλ ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

πςειφηεξν θφζηνο γηα ηελ εηαηξεία ζε ζρέζε κε κηα αηνκηθή ή πξνζσπηθή επηρείξεζε. 

 

Δπζπηζηία ζηηο ζπλαιιαγέο 

Σν πξαθηηθά αλχπαξθην θεθάιαην ηεο ΙΚΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ξεηά απνθιεηζηηθή  

πξφβιεςε επζχλεο ηεο εηαηξίαο σο λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηα ρξέε θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, 

νδεγεί ζε δπζπηζηία απέλαληί ηεο ζηηο ζπλαιιαγέο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ν λφκνο ζσξεχεη 

πιήζνο ππνρξεψζεσλ δεκνζηφηεηαο ζηελ ΙΚΔ ζην ζρεηηθφ άξζξν 47. ε θάζε έληππν ηεο 

εηαηξίαο πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο απηήο αιιά θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο επηθάλεηαο ήηνη ην θεθάιαην θαη νη εγγπεηηθέο εηζθνξέο (άξζξν 47 §1). 

Δπηπιένλ ε εηαηξία ππνρξενχηαη κέζα ζε 1 κήλα απφ ηελ ίδξπζή ηεο λα απνθηήζεη εηαηξηθή 

ηζηνζειίδα φπνπ επίζεο ζα αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ε πιεζψξα ζηνηρείσλ ηεο (47 §2). Αλ δελ 

ζπκκνξθσζεί κε απηή ηεο ηελ ππνρξέσζε ε εηαηξία νθείιεη λα δίδεη ή λα απνζηέιιεη δσξεάλ 

ζε θάζε έλα πνπ ην δεηά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα έπξεπε λα είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 47 §3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Έιιεηςε ειεγθηηθνύ νξγάλνπ 

Ο λφκνο δελ πξνβιέπεη νχηε επηβάιιεη ηελ χπαξμε ειεγθηηθνχ νξγάλνπ ζηελ ΙΚΔ, -πξφθεηηαη 

γηα έιιεηςε ζεκαληηθή, πνπ φκσο θαιχπηεηαη απφ ηελ επρέξεηα ησλ εηαίξσλ λα πξνβιέςνπλ 

έλα ηέηνην φξγαλν, θαζψο θαη λα πξνβιέςνπλ απηφ θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζην 

θαηαζηαηηθφ. 
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Δπζθνιία κεηαηξνπήο εηαηξηώλ ζε ΙΚΕ 

Σν 43 §1 εδάθην γ ηνπ λ. 4072/2012 απαγνξεχεη ζηελ ΙΚΔ ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο γηα 

ηελ νπνία έρεη εθ ηνπ λφκνπ νξηζηεί απνθιεηζηηθά άιιε εηαηξηθή κνξθή, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη ηξαπεδηθνί, νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, νη νξγαληζκνί ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, 

νη αζιεηηθέο νξγαλψζεηο θ.ά.. Ο λνκνζέηεο ζέιεη έηζη λα απνηξέςεη ηε κεηαηξνπή φισλ ησλ 

εηαηξηψλ ζε ΙΚΔ ιφγσ ηεο επειημίαο θαη ηνπ απξνυπφζεηνπ ηεο ηειεπηαίαο. 

 

Άκεζε Καηαβνιή Κεθαιαίνπ 

ε αληηζηάζκηζκα ηνπ κηθξνχ χςνπο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ΙΚΔ ν λφκνο ππνρξεψλεη ην 

δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξίαο ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ζχζηαζή ηεο, είηε ηελ αχμεζε 

ηνπ θεθαιαίνπ, είηε λα βεβαηψζεη ηελ νινζρεξή θαηαβνιή απηνχ. Βέβαηα, ελφςεη ησλ 

απίζηεπηα κηθξψλ νξίσλ ηνπ λφκηκνπ θαηψηαηνπ θεθαιαίνπ, ζνβαξή αδπλακία νινζρεξνχο 

θαηαβνιήο ζηελ πξάμε, δχζθνια ζεσξείηαη πσο ζα εκθαληζηεί. 

 

Πξόβιεκα ζηε κεηαηξνπή πξνζσπηθώλ εηαηξηώλ ζε ΙΚΕ 

Λφγσ κε έθδνζεο εγθχθιηνπ απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο γηα ηνλ ηξφπν θαη ηελ 

δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ ΟΔ θαη ΔΔ ζε ΙΚΔ,(θαζψο επίζεο θαη ηνπ κε ζπκβαηνχ 

ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε κεραλνγξαθεκέλε ηήξεζε θαη ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο εηαηξίαο)  δελ πθίζηαηαη δπλαηφηεηα ζρεηηθήο κεηαηξνπήο. 

 

Παγίδα εγγπεηηθώλ εηζθνξώλ 

Δγγπεηηθέο εηζθνξέο φπσο δειψλεη θαη ε νλνκαζία ηνπο , είλαη ε αλάιεςε επζχλεο γηα ηα 

ρξέε ηεο ΙΚΔ έσο ηνπ πνζνχ πνπ νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ (άξζξν 79 §1). ην ζεκείν απηφ 

εθηζηάηαη ε πξνζνρή δηφηη αθφκε θαη αλ ην πνζφ έσο ην νπνίν επζχλεηαη ν “εγγπεηήο 

‐εηαίξνο” είλαη κηθξφ, ε επζχλε ηνπ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε. 

Καη’ αξρήλ, ν εηαίξνο ‐εγγπεηήο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε αλά πάζα ζηηγκή λα θιεζεί λα  

πξνβεί ζε θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε ρξένπο ηεο εηαηξίαο έσο ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο 

εηζθνξάο ηνπ, ηφθσλ θαη φπνησλ ηπρψλ άιισλ επηβαξχλζεσλ ζπλεπάγεηαη απηφ. Δπηπξφζζεηα 

θαη πιένλ επηβαξπληηθφ ζηνηρείν, ν εηαίξνο επζχλεηαη πξσηνγελψο έλαληη ησλ δαλεηζηψλ ηεο 

ΙΚΔ, πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη νη δαλεηζηέο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ αγσγή γηα ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπο απεπζείαο θαηά απηνχ (άξζξν 79 §1 θαη §3). Σέινο, ν εηαίξνο πνπ ηπρφλ θαηέβαιιε ζηνλ 

δαλεηζηή ηεο ΙΚΔ σο εθπιήξσζε ηεο εγγπεηηθήο εηζθνξάο δελ έρεη δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά 

ηεο εηαηξίαο (άξζξν 79 §5). 
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πλεπψο, απαηηείηαη εμαηξεηηθή πξνζνρή θαηά ηελ αλάιεςε επζχλεο κε ηε κνξθή ηεο 

εγγπεηηθήο εηζθνξάο σο κνξθήο ζπκκεηνρήο ζε ΙΚΔ. Ο εηαίξνο πνπ έρεη αλαιάβεη έλαληη ηεο 

εηαηξίαο ηελ ππνρξέσζε λα εηζθέξεη εγγπεηηθή εηζθνξά κπνξεί λα απαιιαγεί απφ απηή 

θαηαβάιινληαο ην πνζφ ηεο επζχλεο ηνπ ζε κεηξεηά θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί αχμεζεο ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ (άξζξν 82 §1).Υάλεηαη απηή ε δπλαηφηεηα ηνπ εηαίξνπ ακέζσο κφιηο 

ελαρζεί απφ δαλεηζηή ηεο ΙΚΔ γηα ηελ θαηαβνιή εηαηξηθνχ ρξένπο. Άιισζηε ην θαηαζηαηηθφ 

κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απαιιαγήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηελ 3εηία (άξζξν 82 §3). 

 

Φνξνινγία: Σν θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηελ ΙΚΔ είλαη ίδην κε απηφ ησλ ΑΔ θαη 

ΔΠΔ (θνξνινγία θεξδψλ κε ζπληειεζηή 26% θαη θφξνο κεξηζκάησλ 10%), ελψ ε ακνηβή ηνπ 

δηαρεηξηζηή θνξνινγείηαη σο εηζφδεκα κηζζσηήο εξγαζίαο. Τθίζηαηαη ε ππνρξέσζε πξηλ ηε 

δηαλνκή θεξδψλ, λα αθαηξείηαη ην 1/20 απηψλ (5% επί ησλ θεξδψλ) γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ 

ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ (άξζξν 100 §2).  

 

Ωο έλα, θαηά θάπνην ηξφπν, ζρφιην ζηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ΙΚΔ, είλαη ίζσο ρξήζηκε 

κηα αλαθνξά θαη ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ δσήο ηεο ελ ιφγσ 

εηαηξίαο, ήηνη ηεο εθθαζάξηζήο ηεο. Δίλαη γεγνλφο πσο εηαηξίεο κε απηή ηελ εηαηξηθή κνξθή 

δελ έρνπλ εκθαλίζεη πξνο ην παξφλ θάπνηα παζνγέλεηα, ή θάπνηνλ άιιν ιφγν ν νπνίνο ζα 

νδεγνχζε ζηε ιχζε θαη έπεηηα ζηελ εθθαζάξηζε. Έηζη, ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

εθθαζάξηζεο ηεο ΙΚΔ θαζίζηαηαη δχζθνιε, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε βηβιηνγξαθία κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, πεξηνξίδεηαη ζε έλα 

θαη κφλν βηβιίν. Παξ’ φι’ απηά, ππάξρεη ε πεπνίζεζε πσο ζχληνκα ζα ππάξμεη πξφζβαζε ζε 

κηα εκπεξηζηαησκέλε θαη ζαθή νδεγία γηα ηελ νξζή δηεθπεξαίσζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΛΤΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ 

 

4.1 Η ιύζε ηεο ΙΚΕ 

Έλα απφ ηα ηειεπηαία ζηάδηα δσήο κηαο εηαηξίαο, είλαη ε ιχζε απηήο ε νπνία αθνινπζείηαη 

απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο. 

Αθνινπζνχλ ηα άξζξα 102 θαη 103, εθνχζηα, φπσο παξαηίζεληαη ζην Νφκν θαη ελ ζπλερεία 

έπεηαη ε αλάιπζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. 

Άξζξν 102 

Εηαηξία ζε θαηάζηαζε επαπεηινύκελεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο 

Αλ ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε επαπεηινύκελεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ 

νθεηιώλ ηεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 παξάγξαθνο 2 θαη 99 παξάγξαθνο 1 ηνπ 

Πησρεπηηθνύ Κώδηθα (λ. 3588/2007), ν δηαρεηξηζηήο ππνρξενύηαη ρσξίο ππαίηηα βξαδύηεηα λα 

ζπγθαιέζεη ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, πνπ ζα απνθαζίζεη ηε ιύζε ηεο εηαηξείαο, ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο πηώρεπζεο ή έλαξμεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

 

Άξζξν 103 

Λόγνη ιύζεο 

1. Η ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία ιύεηαη: (α) νπνηεδήπνηε κε απόθαζε ησλ εηαίξσλ, (β) 

όηαλ παξέιζεη ν νξηζκέλνο ρξόλνο δηάξθεηαο, εθηόο αλ ν ρξόλνο απηόο παξαηαζεί πξηλ ιήμεη κε 

απόθαζε ησλ εηαίξσλ, (γ) αλ θεξπρζεί ε εηαηξεία ζε πηώρεπζε, θαη (δ) ζε άιιεο πεξηπηώζεηο 

πνπ πξνβιέπεη ν παξώλ λόκνο ή ην θαηαζηαηηθό.  

2. Η ιύζε ηεο εηαηξείαο, αλ δελ νθείιεηαη ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο, θαηαρσξίδεηαη 

ζην Γ.Ε.ΜΗ. κε κέξηκλα ηνπ εθθαζαξηζηή.  
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4.1.1 Αλάιπζε άξζξσλ 102 θαη 103 

Άξζξν 102 

ην άξζξν 102 εκπεξηέρεηαη δηάηαμε ε νπνία παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ην άξζξν 47 

ηνπ λ.2190/1920 θαη ην άξζξν 45 ηνπ λ.3190/1955. ην παξφλ, πξνβιέπεηαη πσο ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εηαηξία, θαηά ηελ αληηθεηκεληθή θξίζε ηνπ δηαρεηξηζηή θαη φρη 

κε βάζεη πξνζσπηθέο εληππψζεηο, έρεη εηζέιζεη ζε θαηάζηαζε επαπεηινχκελεο αδπλακίαο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, ν δηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη λα θηλεηνπνηήζεη ηε 

ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα έλλνηα, κε εθείλε ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα 

(λ.3588/2007), ησλ άξζξσλ 3 §214 θαη 99 §115 

Η ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, πνπ πξέπεη λα ζπγθιεζεί «ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα», 

κπνξεί λα ιάβεη νπνηνδήπνηε κέηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. Δλδεηθηηθά, ν 

λφκνο αλαθέξεη ηελ ππνβνιή αίηεζεο πηψρεπζεο (ΠηΚ άξζξν 5 παξ. 1) ή έλαξμεο 

δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο (ΠηΚ 99 επ., φπσο ηζρχεη κεηά ην λ.4013/2011), ή ηελ πηνζέηεζε 

άιινπ κέηξνπ. 

Άξζξν 103 

ην παξφλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζε ιχζε ηεο εηαηξίαο. Οη ιφγνη ιχζεο 

ηεο ΙΚΔ απαξηζκνχληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ ππνθείκελνπ άξζξνπ. 

Δίλαη ζθφπηκν λ’ αλαθεξζεί πσο νη ιφγνη απηνί ζπκπίπηνπλ κε εθείλνπο ηεο Α.Δ., 

φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 47
α
§1 θ.λ.2190/1920. πλεπψο, ιφγνπο ιχζεο ζπληζηνχλ ε πεξί 

απηήο απφθαζε ησλ εηαίξσλ ιακβαλνκέλε κε απμεκέλε πιεηνςεθία θαηά ηα άξζξα 68 §2 ε’ 

θαη 72 § 5, ε πάξνδνο ηεο δηάξθεηαο ηεο εηαηξίαο (δηάξθεηα ε νπνία δελ έρεη αλαλεσζεί θαηά 

ηα άξζξα 46, 68 §2 ε’ θαη 72 §5) θαη ε θήξπμε ηεο εηαηξίαο ζε πηψρεπζε (βι. θαη ΠηΚ 96 §1). 

Πιένλ ησλ θπξίσλ απηψλ ιφγσλ ιχζεο, ην άξζξν 103 αλαθέξεηαη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 

πνπ νδεγνχλ ζε απηή, πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ 

(φπσο θαη’ άξζξν 44 §1 α’ λ.3190/1955). 

Η εηαηξία, ιφγσ (θαη) ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ ηεο ραξαθηήξα δελ ιχλεηαη γηα ιφγνπο 

πνπ επέξρνληαη ζην πξφζσπν θάπνηνπ εηαίξνπ (π.ρ. ζάλαηνο, αληθαλφηεηα πξνο 

δηθαηνπξαμία, πηψρεπζε). Αθφκε, ε εηαηξία απηή δελ ιχλεηαη κε θαηαγγειία απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εηαίξνπο. Καη’ αξρή ιχζε επέξρεηαηγηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

παξαπάλσ. Όκσο, φπσο αλαθέξζεθε, ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνζζέζεη θη άιινπο ιφγνπο.  
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4.2 Λόγνη πνπ νδεγνύλ ζε ιύζε ηεο ΙΚΕ 

ε ζπλέρεηα ησλ σο άλσ, ζα κειεηήζνπκε εθηελέζηεξα ηνπο ιφγνπο ιχζεο ηεο ΙΚΔ. ην 

άξζξν 103 ηνπ λ.4072/2012, πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ιπζεί ε 

ΙΚΔ . 

ην θαηαζηαηηθφ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αλαρζνχλ ζε ιφγνπο ιχζεο ηεο εηαηξίαο 

γεγνλφηα, φπσο απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, πνπ επέξρνληαη ζην πξφζσπν ησλ εηαίξσλ ή λα 

πξνβιεθζεί ε ιχζε κε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ζπνπδαίν ιφγν. Δπηπξφζζεηα, δηθαίσκα 

θαηαγγειίαο ηεο εηαηξίαο, δχλαηαη λα αλαγλσξηζηεί ζε θάζε εηαίξν ή ζε νξηζκέλνπο απφ 

απηνχο. Σέηνηεο πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ σζηφζν ζην θαηαζηαηηθφ, ζε εθαξκνγή 

ηεο πεξίπησζεο (δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ. 

Δθηφο απφ ηνπο ξεηά αλαγξαθφκελνπο ιφγνπο ιχζεο, ην λνκνζρέδην αλαθέξεηαη θαη ζε 

«άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ λφκνο ή ην θαηαζηαηηθφ». 

Εηδηθόηεξα, νη θαηά ην λόκν ιόγνη ιύζεο ηεο εηαηξίαο είλαη: 

1) Η απόθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ κε εμαηξεηηθή πιεηνςεθία γηα πξφσξε 

ιχζε (άξζξν 72 § 5 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 68§. 2 πεξ. ζη’ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη κε ηα 

σο άλσ θαηαγεγξακκέλα). Η πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη λα κλεκνλεχεη θαη ηνπο ιφγνπο ιχζεο 

ηεο εηαηξίαο. Με δεδνκέλν φηη ε απφθαζε απηή ζπληζηά θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

απαηηείηαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο, λα ππνβιεζεί κε κέξηκλα ηνπ εθθαζαξηζηή (2ε 

παξάγξαθνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ) θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΗ., θαηαρψξεζε ε νπνία έρεη 

ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα. Πιένλ ηνχηνπ, κε κέξηκλα ηνπ εθθαζαξηζηή, γίλεηαη ζρεηηθή 

δεκνζίεπζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΗ., πξνθεηκέλνπ ε ηξνπνπνίεζε λα 

αληηηάζζεηαη έλαληη ησλ ηξίησλ (άξζξν. 15§. 1 πεξ. γ’, άξζξν 16 §. 1 πεξ. α’ λ.3419/2005). 

2)Η θήξπμε ηεο εηαηξίαο ζε πηώρεπζε. Η δηθαζηηθή απφθαζε πνπ θήξπμε ηελ 

πηψρεπζε θαηαρσξείηαη ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαη δεκνζηεχεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. Η 

ιχζε έρεη επέιζεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο πνπ θήξπμε ηελ πηψρεπζε. Έλαληη ησλ 

ηξίησλ αληηηάζζεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαη εηδηθφηεξα ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. Μεηά ηελ πηψρεπζε δελ αθνινπζεί εθθαζάξηζε κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

εηαηξηθνχ δηθαίνπ, αιιά ε πησρεπηηθή δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο, 

αλάθιεζε χζηεξα απφ αίηεζε ηεο εηαηξίαο, ε πηψρεπζε ζεσξείηαη φηη νπδέπνηε θεξχρζεθε. 

Η αλάθιεζε, δειαδή, εδψ έρεη αλαδξνκηθή ελέξγεηα (άξζξν 57 παξ. 2 ΠηΚ). Αλ ε αλάθιεζε 

επήιζε χζηεξα απφ αίηεζε φπνηνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαηά ην άξζξν 758 ΚΠνιΓ ε 

απφθαζε δελ έρεη αλαδξνκηθή ελέξγεηα. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλάθιεζε ζα εμνκνηψλεηαη 
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κε ηελ πεξάησζε ηεο πηψρεπζεο. Σελ αλαδξνκηθφηεηα, φκσο, εδψ κπνξεί λα ηε δηαηάμεη ην 

πησρεπηηθφ δηθαζηήξην (άξζξν 57 παξ.2 πεξ. γ’ ΠηΚ). 

3) Λφγν ιχζεο ζπληζηά θαη ε πάξνδνο ηνπ ρξόλνπ δηαξθείαο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

πξνο ηνχην νπνηαδήπνηε δεκνζηφηεηα ε θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαη θπζηθά ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Η ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, κε ηελ εμαηξεηηθή 

πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 72 §.5 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 68 §.1 πεξ. ζη’ ηνπ ππφ 

επηζθφπεζε λφκνπ, κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ δηαξθείαο ηεο εηαηξίαο. 

Ωζηφζν, γηα λ’ απνηξαπεί ε ιχζε, ζα πξέπεη ε απφθαζε γηα παξάηαζε λα θαηαρσξεζεί ζην 

Γ.Δ.ΜΗ. πξηλ ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο εηαηξίαο, αθνχ, κφιηο εθπλεχζεη ν ρξφλνο 

απηφο, ε εηαηξία ιχλεηαη απηνδίθαηα θαη εηζέξρεηαη ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. ησπεξή 

παξάηαζε απνθιείεηαη (πξνβι. λ.1156/1995 Διι.Γλε 1997.830). Αλ ε απφθαζε γηα 

παξάηαζε είρε ιεθζεί πξηλ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αιιά ε θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. 

έγηλε κεηά, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα θάλεη ιφγν γηα αλαβίσζε ηεο εηαηξίαο. 

4) Η θήξπμε ηεο αθπξόηεηαο ειαηησκαηηθήο εηαηξίαο επηθέξεη, επίζεο, ηε ιχζε 

ηεο εηαηξίαο (άξζξν 53 ηνπ λ.4072/2012). Η εηαηξία θεξχζζεηαη άθπξε κε απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ κφλν αλ: (α) ζπζηήζεθε ρσξίο έγγξαθν (άξζξν 49 §2), (β) ζην θαηαζηαηηθφ ηεο 

δελ αλαθέξεηαη ε επσλπκία, ν ζθνπφο ή ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο, (γ) ν ζθνπφο 

ηεο είλαη παξάλνκνο ή αληίθεηηαη ζηε δεκφζηα ηάμε θαη (δ) ν κνλαδηθφο ηδξπηήο ή φινη νη 

ηδξπηέο δελ είραλ ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία φηαλ ππέγξαςαλ ηελ πξάμε ζχζηαζεο ηεο 

εηαηξίαο. 

5) Λφγν ιχζεο, πνπ δηαηάζζεηαη κε αίηεζε φπνηνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, απνηειεί 

αθφκε, ε παξάιεηςε ηεο εηαηξίαο λα απμήζεη ην θεθάιαηό ηεο φηαλ παχζεη λα έρεη έζησ 

θαη κηα θεθαιαηαθή κεξίδα (ελδερφκελν δηθαζηηθήο ιχζεο) (άξζξν 77§5 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν λφκνο δελ πξνβιέπεη ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο κε θαηαγγειία ελφο 

απφ ηνπο εηαίξνπο, νχηε κε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ζπνπδαίν ιφγν, πιελ ηεο πεξίπησζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 77 (αλππαξμία κεξηδίνπ θεθαιαηαθήο εηζθνξάο). 

ε θάζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο εηαηξίαο, εθηφο απφ ηε ιχζε ιφγσ παξφδνπ ηεο 

δηάξθεηάο ηεο, απηή θαηαρσξείηαη ζην Γ.Δ.ΜΗ. κε κέξηκλα ηνπ εθθαζαξηζηή (δεχηεξε 

παξάγξαθνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ). Αλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά ή ε 

ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ δελ απνθάζηζε δηαθνξεηηθά, θαζήθνληα εθθαζαξηζηή εθηειεί ν 

δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξίαο (ηξίηε παξάγξαθνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ). Αλάινγα κε ην ιφγν 
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ιχζεο, ε θαηαρψξεζε έρεη ζπζηαηηθφ ή δεισηηθφ απνηέιεζκα: Η ιχζε ηεο εηαηξίαο αλ δελ 

νθείιεηαη ζηελ πάξνδν δηάξθεηαο, θαηαρσξίδεηαη ζην Γ.Δ.ΜΗ. κε κέξηκλα ηνπ εθθαζαξηζηή 

θαη ε θαηαρψξεζε είλαη ζπζηαηηθή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15§1 ε’ λ.3419/2005. πζηαηηθφ 

απνηέιεζκα έρεη ε ιχζε «κεηά απφ απφθαζε ησλ εηαίξσλ». Όηαλ ε εηαηξία πησρεχζεη, 

ρξεηάδεηαη κελ ε θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΗ., είλαη φκσο απιψο δεισηηθή, ρσξίο εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 15 §3 λ.3415/2005. 

 

Σπλνςίδνληαο, γηα ηε ιύζε ηεο Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Εηαηξίαο, ν λόκνο πξνβιέπεη ηα εμήο: 

(α) Λχζε νπνηεδήπνηε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ (άξζξν 103 §1 α’) 

(β) Λχζε εθφζνλ παξέιζεη ν νξηζκέλνο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο εηαηξίαο, εθηφο εάλ ν ρξφλνο 

απηφο παξαηαζεί πξηλ ιήμεη, κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ (άξζξν 103 §1 β’) 

(γ)Λχζε εάλ θεξπρζεί ε εηαηξία ζε πηψρεπζε (άξζξν 103 §1 γ’), θαη 

(δ) Λχζε ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο 4072/2012 ή ην θαηαζηαηηθφ (άξζξν 

103 §1 δ’). 

(ε) Γηθαζηηθή ιχζε ηεο εηαηξίαο ζηελ πεξίπησζε θήξπμήο ηεο σο άθπξεο (άξζξν 53§3) 

(ζη) Γηθαζηηθή ιχζε εάλ ε εηαηξία δελ απμήζεη ην θεθάιαην ζε πεξίπησζε πνπ κεδεληζζεί 

ιφγσ απνρψξεζεο εηαίξνπ θιπ (άξζξν 77 §5). 

(δ) ην θαηαζηαηηθφ δχλαληαη λα πξνζηεζνχλ θη άιινη ιφγνη ιχζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

δηθαζηηθή ιχζε ιφγσ ζπνπδαίνπ ιφγνπ (φπσο ζηελ Δ.Π.Δ. – άξζξν 44 §1 λ.3190/1955). 

πνπδαίνο ιφγνο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί ε ζνβαξή δηαηαξαρή ησλ πξνζσπηθψλ θαη 

εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ησλ εηαίξσλ θαη νη ζπλερείο δηαθσλίεο θαη δηελέμεηο ηνπο, ζπλεπαγφκελεο 

ηελ αδπλακία ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ (Βι. ΔθΑζ 

2406/2011 ΓΔΔ 2011,1148). 

(ε) Δπηπξφζζεηα, ιχζε ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα επέιζεη απφ ην ζάλαην, ηελ αληθαλφηεηα πξνο 

δηθαηνπξαμία ή ηελ πηψρεπζε εηαίξνπ, ηελ απψιεηα ή κε ιήςε θάπνηαο άδεηαο, ηε καηαίσζε 

αλάιεςεο θάπνηνπ έξγνπ θιπ. Δπίζεο ζα κπνξεί λα πξνβιεθζεί φηη ν ιφγνο ιχζεο ελεξγεί 

απηφκαηα ή κεηά απφ δηθαζηηθή δηαπίζησζε. Δπηπιένλ, θαη ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή 

έθζεζε ηνπ Β. Αλησλφπνπινπ, ε κνλνκεξήο θαηαγγειία δελ πξέπεη λα απνθιεηζζεί. 

θφπηκν πάλησο ζα είλαη, ε δηαηχπσζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ λα 

είλαη ζαθήο θαη λα παξαπέκπεη ζε γεγνλφηα επρεξψο δηαπηζηψζηκα θαη βέβαηα, ψζηε λα κελ 
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δεκηνπξγνχληαη ακθηβνιίεο νχηε σο πξνο ηε θχζε νχηε σο πξνο ηελ επέιεπζε ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ πνπ πξνθαιεί ηε ιχζε. 

Καηαιήγνληαο θαη θαηά ηα γεληθψο ηζρχνληα, ε ιχζε ηεο εηαηξίαο επάγεηαη (κε 

εμαίξεζε ηελ πηψρεπζε) ηε ζέζε ηεο ππφ εθθαζάξηζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο, 

δειαδή κέρξη ηελ πεξάησζε ηεο ηειεπηαίαο, ε εηαηξία ινγίδεηαη φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, 

ε εμνπζία φκσο ησλ εηαηξηθψλ νξγάλσλ πεξηνξίδεηαη ζηηο πξάμεηο εθείλεο πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, αλ θαη ν εθθαζαξηζηήο κπνξεί λα 

δηελεξγήζεη λέεο πξάμεηο, δεδνκέλνπ πσο κε απηέο εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην 

εηαηξηθφ ζπκθέξνλ (άξζξν 104§2). 

 

 

4.3 Εθθαζάξηζε ηεο ΙΚΕ 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ άξζξσλ 104 θαη 105 πνπ αθνξνχλ ζην ζηάδην 

θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο ηεο Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξίαο. Αθνινπζνχλ ηα 

άξζξα 104 θαη 105 εθνχζηα φπσο απαληψληαη ζηνλ ππφ εμέηαζε λφκν θαη ελ ζπλερεία έπεηαη  

ε αλάιπζε απηψλ. 

Άξζξν 104 

Εθθαζάξηζε θαη εθθαζαξηζηήο 

1. Αλ ιπζεί ε εηαηξεία γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, εθηόο από ηελ θήξπμε απηήο ζε πηώρεπζε, 

αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. Μέρξη ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο ε εηαηξεία ινγίδεηαη όηη 

εμαθνινπζεί θαη δηαηεξεί ηελ επσλπκία ηεο, ζηελ νπνία πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «ππό 

εθθαζάξηζε».  

2. Η εμνπζία ησλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο πεξηνξίδεηαη ζηηο 

αλαγθαίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο πξάμεηο. Ο εθθαζαξηζηήο κπνξεί λα 

ελεξγήζεη θαη λέεο πξάμεηο, εθόζνλ κε απηέο εμππεξεηνύληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην ζπκθέξνλ ηεο 

εηαηξείαο.  

3. Η εθθαζάξηζε ελεξγείηαη από ην δηαρεηξηζηή, εθηόο αλ ην θαηαζηαηηθό πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθά ή απνθάζηζαλ άιισο νη εηαίξνη. Οη εηαίξνη κπνξνύλ λα απνθαζίζνπλ δηαθνξεηηθά 

από ην θαηαζηαηηθό κόλν κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 72 παξάγξαθνο5.  

4. Οη δηαηάμεηο γηα ην δηαρεηξηζηή εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη ζηνλ εθθαζαξηζηή. 
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Άξζξν 105 

Εξγαζίεο εθθαζάξηζεο 

1. Με ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο ν εθθαζαξηζηήο ππνρξενύηαη λα ελεξγήζεη απνγξαθή ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη λα θαηαξηίζεη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηέινπο ρξήζεσο, νη νπνίεο εγθξίλνληαη κε απόθαζε ησλ εηαίξσλ. Εθόζνλ ε 

εθθαζάξηζε εμαθνινπζεί, ν εθθαζαξηζηήο ππνρξενύηαη λα θαηαξηίδεη ζην ηέινο θάζε έηνπο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

2. Ο εθθαζαξηζηήο ππνρξενύηαη λα πεξαηώζεη ακειιεηί ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, 

λα εμνθιήζεη ηα ρξέε ηεο, λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηεο θαη λα κεηαηξέςεη ζε ρξήκα ηελ 

εηαηξηθή πεξηνπζία. Καηά ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο ν 

εθθαζαξηζηήο νθείιεη λα πξνηηκά ηελ εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο σο ζπλόινπ, όπνπ ηνύην είλαη 

εθηθηό.  

3. Εηαίξνη κε εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο εμαθνινπζνύλ θαη θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο λα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο, πνπ απνηεινύλ ην αληηθείκελν ηεο εηζθνξάο ηνπο, ζην κέηξν πνπ ηνύην 

είλαη αλαγθαίν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ ηεο εθθαζάξηζεο. Οη εηαίξνη κε κεξίδηα πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε εγγπεηηθέο εηζθνξέο εμαθνινπζνύλ λα είλαη ππόρξενη έλαληη ηξίησλ γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ ρξεώλ ηεο εηαηξείαο γηα δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ κεηά ηε ιύζε ηεο εηαηξείαο.  

4. Εάλ ην ζηάδην εθθαζάξηζεο ππεξβεί ηελ ηξηεηία, εθαξκόδεηαη αλαιόγσο ην άξζξν 49 παξ. 6 

ηνπ θ.λ. 2190/1920. Τν ζρέδην επηηάρπλζεο θαη πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο εγθξίλεηαη κε 

απόθαζε ησλ εηαίξσλ θαηά ην άξζξν 72 παξάγξαθνο 5. Η ηπρόλ αίηεζε ζην δηθαζηήξην 

ππνβάιιεηαη από εηαίξνπο πνπ έρνπλ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 

εηαηξηθώλ κεξηδίσλ.  

5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο, ν εθθαζαξηζηήο θαηαξηίδεη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο, ηηο νπνίεο νη εηαίξνη θαινύληαη λα εγθξίλνπλ κε 

απόθαζή ηνπο. Με βάζε ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ν εθθαζαξηζηήο δηαλέκεη ην πξντόλ ηεο 

εθθαζάξηζεο ζηνπο εηαίξνπο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ κεξηδίσλ θαζελόο. Τν θαηαζηαηηθό 

κπνξεί λα πξνβιέπεη όηη ζηε δηαλνκή πξνηηκώληαη νη εηαίξνη κε κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 

θεθαιαηαθέο εηζθνξέο. Με ζπκθσλία όισλ ησλ εηαίξσλ ν εθθαζαξηζηήο κπνξεί λα πξνβεί ζε 

απηνύζηα δηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο.  

6. Ο εθθαζαξηζηήο κεξηκλά γηα ηελ θαηαρώξηζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο εθθαζάξηζεο ζην 

Γ.Ε.ΜΗ.  

7. Ελόζσ δηαξθεί ε εθθαζάξηζε ή κεηά ηελ πεξάησζε ηεο πηώρεπζεο ιόγσ ηειεζίδηθεο 

επηθύξσζεο ηνπ ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο ή γηα ην ιόγν ηνπ άξζξνπ 170 παξάγξαθνο 3 ηνπ 
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Πησρεπηηθνύ Κώδηθα (λ. 3588/2007), ε εηαηξεία κπνξεί λα αλαβηώζεη κε νκόθσλε απόθαζε 

ησλ εηαίξσλ. 

 

4.3.1 Αλάιπζε άξζξσλ 104 θαη 105 

Άξζξν 104 

Σν άξζξν 104 ηνπ ππφ αλάιπζε λφκνπ, πεξηγξάθεη ην ζηάδην θαη ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο 

πνπ αθνινπζεί ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ιχζε δελ νθείιεηαη ζηελ 

θήξπμε πηψρεπζεο. 

Η εηαηξία εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, σζηφζν, ράξηλ 

ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, ζηελ επσλπκία ηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

ιέμεηο «ππφ εθθαζάξηζε». Η δηεμαγσγή ηεο εθθαζάξηζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ 

εθθαζαξηζηή, έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο. Καηά ην ζηάδην ηνχην, πεξηνξίδεηαη ε εμνπζία ησλ 

νξγάλσλ ηεο εηαηξίαο. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζην 

θαηαζηαηηθφ ή δελ έρεη ιεθζεί δηαθνξεηηθή απφθαζε απφ ηνπο εηαίξνπο, ε εθθαζάξηζε 

δχλαηαη λα δηελεξγεζεί θαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ν νπνίνο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθθαζάξηζεο 

θαιείηαη εθθαζαξηζηήο Σέινο, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ δηαρεηξηζηή, εθαξκφδνληαη 

αλάινγα θαη γηα ηνλ εθθαζαξηζηή (άξζξν 104 §4). 

Αθνινπζεί κηα δηεμνδηθόηεξε αλάιπζε ζηα πξναλαθεξόκελα. 

ε ζπλέρεηα ηεο ιχζεο ηεο εηαηξίαο ιφγσ πηψρεπζεο, αθνινπζεί ε πησρεπηηθή δηαδηθαζία. ε 

θάζε άιιε πεξίπησζε ιχζεο, έπεηαη ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. Με ηε ιχζεηεο δειαδή, ε 

εηαηξία δελ εμαθαλίδεηαη, αιιά εηζέξρεηαη αλαγθαζηηθά ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο, 

δηαθφπηνληαο θάζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. 

Μέρξη ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, ε εηαηξία ινγίδεηαη φηη εμαθνινπζεί θαη δηαηεξεί 

ηελ επσλπκία ηεο, ζηελ νπνία πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «ππφ εθθαζάξηζε». ε πεξίπησζε 

παξάιεςεο αλαθνξάο ησλ ιέμεσλ απηψλ ζηελ επσλπκία, δελ ζίγεηαη ην θχξνο ησλ πξάμεσλ 

πνπ δηελήξγεζε ε εηαηξία, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη νη πξάμεηο απηέο δηελεξγήζεθαλ ζην 

φλνκά ηεο. Γελ απνθιείεηαη φκσο, ε επζχλε ησλ εθθαζαξηζηψλ έλαληη ηεο εηαηξίαο απφ ηελ 

παξάιεηςε απηή γηα ηπρφλ δεκία ηεο. 

Καηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ σο ην αλψηαην φξγαλν 

δηαηεξείηαη, νη δηαρεηξηζηέο φκσο, αληηθαζίζηαληαη απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο, εθηφο εάλ 

πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθφ. Δηδηθφηεξα, νη εθθαζαξηζηέο επηρεηξνχλ κφλν ηηο 
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πξάμεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. Ωζηφζν, φηαλ 

επηβάιιεηαη απφ ηνλ ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο θαη ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ, νη εθθαζαξηζηέο 

κπνξνχλ λα επηρεηξνχλ, θαη’ εμαίξεζε θαη λέεο πξάμεηο. 

Η εμνπζία ησλ νξγάλσλ ηεο εηαηξίαο θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο πεξηνξίδεηαη 

ζηηο αλαγθαίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο πξάμεηο θαη ζηα φξηα πνπ ζέηεη ν 

ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Όζν δηαξθεί ε εθθαζάξηζε, ε εηαηξία εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

ηφζν σο εηαηξηθφο νξγαληζκφο φζν θαη σο λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεπψο ε έδξα ηεο δελ αιιάδεη, 

δελ επέξρεηαη απψιεηα ηεο εκπνξηθήο ηεο ηδηφηεηαο θαη δελ επέξρεηαη βίαηε δηαθνπή ησλ 

δηθψλ. Ο εθθαζαξηζηήο κπνξεί λα ελεξγήζεη θαη λέεο πξάμεηο, εθφζνλ κε απηέο 

εμππεξεηνχληαη ηφζν ε εθθαζάξηζε, φζν θαη ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξίαο. 

Αξρηθά ε εθθαζάξηζε ελεξγείηαη απφ ηα πξφζσπα ή ην πξφζσπν ζην νπνίν αλήθε ε 

δηαρείξηζε, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθφ ή απνθάζηζε δηαθνξεηηθά ε 

ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ. Παξφιν πνπ ην θαηαζηαηηθφ δεζκεχεη ηνπο εηαίξνπο, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθαζίδνπλ δηαθνξεηηθά θαη λα επηιέγνπλ θαη άιιν πξφζσπν γηα ηε 

δηελέξγεηα ηεο εθθαζάξηζεο, κε απμεκέλε φκσο πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ (§ 3 εδ. 2 ηνπ άξζξνπ 104 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 72 § 5 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ). 

Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη γηα παξάδεηγκα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν 

εθθαζαξηζηή, ην δηνξηζκφ πεξηζζφηεξσλ εθθαζαξηζηψλ ζηε ζέζε ηνπ ελφο δηαρεηξηζηή ή θαη 

ην δηνξηζκφ ελφο εθθαζαξηζηή ζηε ζέζε πεξηζζφηεξσλ δηαρεηξηζηψλ. Γχλαηαη επίζεο λα 

νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ εάλ νη ηπρφλ πεξηζζφηεξνη εθθαζαξηζηέο ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

νκφθσλα ή πιεηνςεθηθά.  

Η απφθαζε πνπ δηνξίδεη εθθαζαξηζηέο ππνβάιιεηαη ζε θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. 

θαη δεκνζηεχεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. Ωζηφζν,  ε θαηαρψξεζε δελ έρεη 

ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα, ελψ ε δεκνζίεπζε απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα αληηηάζζεηαη ν 

δηνξηζκφο έλαληη πάλησλ. πζηαηηθφ ραξαθηήξα έρεη ε απφθαζε δηνξηζκνχ (Πξβι. ΔθΑζ 

3727/1995 ΔΔκπΓ 1995.443). 

Οη δηαηάμεηο πεξί δηαρεηξηζηψλ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη ζηνπο εθθαζαξηζηέο 

εθφζνλ δε ηξνπνπνηνχληαη απφ εηδηθφηεξε δηάηαμε.Σνχην ηζρχεη ηφζν γηα ηελ εζσηεξηθή 

δηαρείξηζε φζν θαη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο. Έηζη, αλαινγηθή εθαξκνγή ζα βξεη 

θαη ην άξζξν 64 § 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ αθνξά ηελ ππέξβαζε ηεο εθπξνζσπεπηηθήο 

εμνπζίαο απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο. Καηά ζπλέπεηα πξάμεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ, έζησ θαη αλ 
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είλαη έμσ απφ ηνλ ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο, δεζκεχνπλ ηελ εηαηξία έλαληη ηξίησλ, αθφκε θαη 

αλ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο δηαηππψζεηο ηεο δεκνζηφηεηαο. Δπίζεο, ν εθθαζαξηζηήο ζα 

επζχλεηαη έλαληη ηεο εηαηξίαο θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Οπφηε, κεηαμχ άιισλ, ηελ αγσγή απνδεκίσζεο θαηά ηνπ εθθαζαξηζηή αζθεί νπνηνζδήπνηε 

εηαίξνο ή ζπλεθθαζαξηζηήο ζην αξκφδην δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη θαηά ηελ ηαθηηθή 

δηαδηθαζία. Με απφθαζε ησλ εηαίξσλ κπνξεί θαη εδψ λα νξηζζεί εηδηθφο εθπξφζσπνο ηεο 

εηαηξίαο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο. 

Οκνίσο κε ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ ηεο εθθαζάξηζεο, 

εθπξνζσπνχλ θαη νη εθθαζαξηζηέο,ηελ εηαηξία θαη ππνγξάθνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ππφ ηελ 

εηαηξηθή επσλπκία. Δμάιινπ, αλ ζην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, νη πεξηζζφηεξνη 

εθθαζαξηζηέο δεζκεχνπλ ηελ εηαηξία φηαλ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ (Πξβι άξζξν 49 §1 

λ.3190/1955).Δπηπξφζζεηα, νη εθθαζαξηζηέο, φπσο θαη νη δηαρεηξηζηέο, πξέπεη λα έρνπλ 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, θαη ν πησρφο κπνξεί λα δηνξηζζεί εθθαζαξηζηήο, 

θαζψο ε πηψρεπζε δελ επηθέξεη απψιεηα ηεο δηθαηνπξαθηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. 

Καηαιεθηηθά, ηφζν νη εθθαζαξηζηέο, φζν θαη νη δηαρεηξηζηέο, νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο, κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο. Ωο αλάιεςε θαζεθφλησλ, λνείηαη ε κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν εθδήισζε ηεο βνχιεζήο ηνπο, λα απνδερζνχλ ην δηνξηζκφ ηνπο. 

Η αλάθιεζε ηνπ εθθαζαξηζηή ξπζκίδεηαη απφ ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 

59 επ. ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζχκθσλα κε ηα σο άλσ αλαθεξφκελα. Γεληθφηεξα, γηα δεηήκαηα 

πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 104. ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ηα ηζρχνληα γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο (άξζξν 55 ηνπ παξφληνο λφκνπ). 
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Άξζξν 105 

Δηζαγσγηθά, θαη ζε φηη αθνξά ζηηο  εξγαζίεο ηεο εθθαζάξηζεο, απηέο δηαγξάθνληαη απφ ην 

λφκν ζηε βάζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ Α.Δ. θαη ηελ Δ.Π.Δ. Πξνεγείηαη ε 

δηελέξγεηα απνγξαθήο, αθνινπζεί θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεσο, 

πεξαηψλνληαη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο εηαηξίαο, εμνθινχληαη ηα ρξέε ηεο, εηζπξάηηνληαη 

νη απαηηήζεηο ηεο, θαη ξεπζηνπνηείηαη (κεηαηξέπεηαη ζε ρξήκα) ε εηαηξηθή πεξηνπζία (άξζξν 

105 §§ 1 θαη 2 βι. θαη άξζξν 49 λ.3190/1955). Καηά ηελ εμφθιεζε ησλ ρξεψλ ν 

εθθαζαξηζηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη ηελ αξρή ηεο ζχκκεηξεο 

ηθαλνπνίεζεο (κε φξην ηελ ΑΚ 281, βι. ηαζφπνπιν), δελ απνθιείεηαη φκσο ην θαηαζηαηηθφ 

λα πξνβιέπεη θάηη ηέηνην. Υξήζηκε εμάιινπ είλαη ε δηάηαμε πνπ επηβάιιεη ζηνλ εθθαζαξηζηή 

λα εθπνηήζεη, φπνπ είλαη εθηθηφ, ηελ εηαηξηθή επηρείξεζε σο ζχλνιν (άξζξν 105 §2). 

Ο λνκνζέηεο πξνλνεί γηα ηελ ηαρεία δηεθπεξαίσζε ηεο εθθαζάξηζεο. 

Γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε εθθαζάξηζε ππεξβεί ηελ 

ηξηεηία. ην άξζξν 49 § 6 ηνπ θ.λ. 2190/1920 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο, θαη αθνξά ζηελ 

θαηάξηηζε «ζρεδίνπ επηηάρπλζεο θαη πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο». 

 ην ηειηθφ ζηάδην ν εθθαζαξηζηήο ζπληάζζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξάησζεο 

ηεο εθθαζάξηζεο θαη θαιεί ηνπο εηαίξνπο λα ηηο εγθξίλνπλ, ελδερνκέλσο ζπγθαιψληαο πξνο 

ηνχην ζπλέιεπζε. Με βάζε ηηο θαηαζηάζεηο απηέο, θαη –ελλνείηαη- εθφζνλ εγθξηζνχλ, ν 

εθθαζαξηζηήο πξνβαίλεη ζηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο. Σν θαηαζηαηηθφ 

κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ζηε δηαλνκή «πξνηηκψληαη» εηαίξνη πνπ θαηέβαιαλ θεθαιαηαθέο 

εηζθνξέο (άξζξν 105 §5). Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε κε ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ εηαίξσλ ή ε 

ζπκκεηνρή ηνπο πεξηνξηζκέλα ζηε δηαλνκή (άξζξν 100 §4). Σν πξνλφκην απηφ κπνξεί λα έρεη 

είηε ηελ έλλνηα νιφθιεξεο θαηαβνιήο ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο ζηνπο εηαίξνπο 

απηνχο, ή φηη νη ηειεπηαίνη ζα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ηνπιάρηζηνλ θάπνην πνζφ, γηα 

παξάδεηγκα ηελ αμία (ή πνζνζηφ ηεο αμίαο) ηεο εηζθνξάο ηνπο (ζηελ πεξίπησζε απηή 

θπξηνιεθηείηαη ν φξνο «πξνηηκψληαη»). Γήισζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο 

νθείιεη λα θαηαρσξήζεη ν εθθαζαξηζηήο ζην Γ.Δ.ΜΗ (γηα ηελ πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο 

αλεχξεζεο πεξηνπζίαο - άξζξν 105 § 6). 

 Αλαβίσζε ηεο εηαηξίαο είλαη δπλαηή ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 105 §7, πξνο ηνχην 

φκσο απαηηείηαη νκφθσλε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Η πξνυπφζεζε ηνπ άξζξνπ 47α §2 θ.λ. 

2190/1920, φηη απφθαζε αλαβίσζεο απνθιείεηαη, «εάλ ήξμαην ε δηαλνκή εηαηξηθήο 

πεξηνπζίαο», δελ επαλαιακβάλεηαη γηα ηελ ΙΚΔ, δηφηη ε ΙΚΔ, εηαηξία κε θαηαξρήλ ρακειή 

θεθαιαηνπρηθή ζπγθξφηεζε, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ρσξίο εηαηξηθή πεξηνπζία (π.ρ. σο 
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εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ). ε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο ΙΚΔ, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 170 

§3 ΠηΚ. 

 

Η ζέζε ησλ εηαίξσλ θαηά ηελ εθθαζάξηζε 

Σε ιχζε ηεο εηαηξίαο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν,  εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηεο πηψρεπζεο, 

αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο εηζθνξάο θάζε εηαίξνπ, 

πνηθίιεη θαη ε ζέζε απηνχ θαηά ην ζηάδην απηφ. 

 Καηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 76, 77, 78, 79 ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη εηζθνξέο ησλ 

εηαίξσλ κπνξεί λα είλαη ηξηψλ εηδψλ: θεθαιαηαθέο, εμσθεθαιαηαθέο θαη εγγπεηηθέο θαη θάζε 

εηαηξηθφ κεξίδην εθπξνζσπεί έλα κφλν είδνο εηζθνξάο. 

θφπηκε θξίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο ελ ιφγσ θαηεγνξίεο ψζηε λα θαηαζηεί πην 

ζαθήο ε παξνχζα κειέηε. 

 Οη θεθαιαηαθέο εηζθνξέο απνηεινχλ εηζθνξέο ζε κεηξεηά ή ζε είδνο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο. 

 Οη εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο ζπλίζηαληαη ζε παξνρέο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν θεθαιαηαθήο εηζθνξάο, φπσο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ αλάιεςε ππνρξέσζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη παξνρέο 

απηέο πξέπεη λα εμεηδηθεχνληαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη εθηεινχληαη γηα νξηζκέλν ή 

αφξηζην ρξφλν. 

 Δγγπεηηθέο εηζθνξέο είλαη εηζθνξέο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ αλάιεςε επζχλεο έλαληη 

ησλ ηξίησλ γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο κέρξη ην πνζφ πνπ νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. 

 

Καηά ηελ εθθαζάξηζε νη εηαίξνη δηαηεξνχλ φια ηα δηθαηψκαηά ηνπο, φπσο φκσο νξίδεηαη 

θαη ζην άξζξν 104 §2, νη εμνπζίεο ηνπο πεξηνξίδνληαη απφ ην ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο. 

Δηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνβιέπνληαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εηζθνξψλ ησλ εηαίξσλ. 

Δηδηθφηεξα: 

1. Γηα ηηο θεθαιαηαθέο εηζθνξέο δελ ηίζεηαη δήηεκα θαηαβνιήο ηνπ αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ 

θαηά ηελ εθθαζάξηζε (φπσο θαηά ην άξζξν 49 §4β θ.λ. 2190/1920), δεδνκέλνπ φηη ζηελ ΙΚΔ 

ην θεθάιαην είλαη άκεζα θαηαβιεηέν θαη, αλ δελ έρεη ήδε θαηαβιεζεί, ν δηαρεηξηζηήο 

ππνρξενχηαη λα κεηψζεη ην θεθάιαην ηεο ΙΚΔ θαηά ην αληίζηνηρν κε θαηαβεβιεκέλν 

θεθάιαην, αθπξψλνληαο παξάιιεια ηα αληίζηνηρα εηαηξηθά κεξίδηα (άξζξν 77 §4). 
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2. Οη εηαίξνη κε εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηελ νθεηιφκελε 

εξγαζία ηνπο θαη θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο, ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο (άξζξν 105 §3). 

3. Οη εηαίξνη κε εγγπεηηθέο εηζθνξέο εμαθνινπζνχλ λα θέξνπλ επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο 

εηαηξίαο, κφλν φκσο γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο (άξζξν 105 §3 – ε 

ηξηεηία ζπκβαδίδεη κε εθείλε ησλ άξζξσλ 79 §6 θαη 106 §4). 

 

ην άξζξν 105 θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ εθθαζαξηζηή, θαζψο θαη ησλ 

εηαίξσλ, θαηά ην δηάζηεκα πνπ ε εηαηξία βξίζθεηαη ζε εθθαζάξηζε. Ο εθθαζαξηζηήο νθείιεη 

λα απνγξάςεη ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, λα θαηαξηίζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηέινπο 

ρξήζεο θαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο 

πεξηνπζίαο, ηελ εμφθιεζε ησλ ρξεψληεο θαη ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ. 

Οη εηαίξνη κε εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο ζπλερίδνπλ θαηά ην ζηάδην απηφ λα παξέρνπλ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ζην κέηξν πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ 

ηεο εθθαζάξηζεο. Οξίδεηαη ξεηά φηη νη εηαίξνη κε εγγπεηηθέο εηζθνξέο ζπλερίδνπλ λα είλαη 

ππφρξενη γηα ηξία ρξφληα κεηά ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεψλ 

απηήο. 

Ο εηαίξνο έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα εμαγνξάζεη ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πξηλ απφ ηε κεηαηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 82, ψζηε ηε ζηηγκή ηεο κεηαηξνπήο λα 

ππάξρνπλ κφλν κεξίδηα θεθαιαηαθψλ εηζθνξψλ.  

Μεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο, θαη εθφζνλ έρνπλ εμνθιεζεί φινη νη δαλεηζηέο ηεο εηαηξίαο θαη 

επαξθεί ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, αθνινπζεί ε δηαλνκή απηνχ (ηνπ πξντφληνο ηεο 

εθθαζάξηζεο) ζηνπο εηαίξνπο θαη’ αλαινγία ησλ κεξηδίσλ ηνπο, εθηφο εάλ ην θαηαζηαηηθφ 

έρεη πξνβιέςεη πξνηίκεζε ησλ εηαίξσλ κε κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θεθαιαηαθέο 

εηζθνξέο. Δπίζεο είλαη εθηθηή ε απηνχζηα δηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο, εθφζνλ ε 

εηαηξία δελ έρεη δαλεηζηέο θαη ζπκθσλνχλ πξνο ηνχην φινη νη εηαίξνη. Σέινο δχλαηαη ε 

εηαηξία λα αλαβηψζεη κε νκφθσλε απφθαζε ησλ εηαίξσλ θαη ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο. 
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Σν έξγν ησλ εθθαζαξηζηώλ 

 

1.Σν έξγν ησλ εθθαζαξηζηψλ αξρίδεη κε ηε ζχληαμε απνγξαθήο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο 

(πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο θ.ι.π.) θαη ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο πνπ εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηεο ζπλήζνπο ζπλέιεπζεο ησλ 

εηαίξσλ (άξζξα 72 §4,5 θαη 68 §1 ηνπ παξφληνο λφκνπ). Δθφζνλ ε εθθαζάξηζε εμαθνινπζεί, 

ν εθθαζαξηζηήο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην ηέινο θάζε έηνπο. 

Οη δηαρεηξηζηέο νθείινπλ λα παξαδψζνπλ ηα εηαηξηθά πξάγκαηα θαη ηα βηβιία θαη ζηνηρεία 

ζηνπο εθθαζαξηζηέο θαη λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα φιεο ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο. Αλ αξλνχληαη 

λα ζπκκνξθσζνχλ θαη γεληθφηεξα λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ ζην έξγν ηνπο νη εηαίξνη θαη νη 

εθθαζαξηζηέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην (άξζξν 48 ηνπ παξφληνο λφκνπ) ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εθθαζαξηζηψλ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, θαζψο θαη ηελ παξάδνζε ησλ εηαηξηθψλ πξαγκάησλ πνπ θαηέρνπλ. 

 

2.Οη εθθαζαξηζηέο πξέπεη ρσξίο θαζπζηέξεζε λα πεξαηψζνπλ ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο 

εηαηξίαο, επηρεηξψληαο, αλ ρξεηαζζεί, θαη λέεο πξάμεηο, λα εηζπξάμνπλ ηηο εηαηξηθέο 

απαηηήζεηο, λα εμνθιήζνπλ ηηο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο θαη λα ξεπζηνπνηήζνπλ ηελ εηαηξηθή 

πεξηνπζία. Καηά ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ν εθθαζαξηζηήο νθείιεη λα 

πξνηηκά ηελ εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ, αλ ηνχην είλαη εθηθηφ θαη αλ θξίλεηαη πην 

ζπκθέξνλ. Δίλαη, φκσο, πξνθαλέο φηη ε εθπνίεζε σο ζπλφινπ θξίλεηαη σο απνδνηηθφηεξε 

απφ ηελ μερσξηζηή εθπνίεζε ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. 

 

3. ρεηηθά κε ηηο δηαηππψζεηο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη ε εθθαζάξηζε, πξέπεη λα ιερζεί 

φηη νη εθθαζαξηζηέο έρνπλ κεγάιε ειεπζεξία, αξθεί ε ρξήζε ηεο ειεπζεξίαο απηήο λα 

ππεξεηεί ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ θαη ην ζπκθέξνλ ησλ εηαηξηθψλ δαλεηζηψλ. Έηζη, κπνξνχλ λα 

επηρεηξνχλ πξάμεη εθθαζάξηζεο θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, κε δηθή ηνπο 

επζχλε. Μπνξνχλ, φπσο είπακε, θαη ελδερνκέλσο ππνρξενχληαη λα εθπνηνχλ ηελ επηρείξεζε 

σο ζχλνιν. 

 

4. Η ειεπζεξία απηή ησλ εθθαζαξηζηψλ απνηππψλεηαη θαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ, παξ 

φιε ηελ ηπρφλ αθεξεγγπφηαηα ηεο εηαηξίαο, λα κελ πξνρσξνχλ ζηε ζχκκεηξε ηθαλνπνίεζε 

ησλ εηαηξηθψλ δαλεηζηψλ, αιιά ζηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη πηζαλφ κε 

βάζε ηελ αξρή ηεο πξφιεςεο. Δμάιινπ, ην θαηαζηαηηθφ ή ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ κπνξνχλ 

λα πεξηνξίδνπλ ηελ παξαπάλσ ειεπζεξία ησλ εθθαζαξηζηψλ, ζεζπίδνληαο δηαηππψζεηο θαη 
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φξνπο πνπ απηνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ. Οη αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ 

εζψλ (άξζξν 288 ΑΚ) παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν. 

 

5. Με ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο νη εηαίξνη πνπ δελ έρνπλ θαηαβάιιεη ηηο θεθαιαηαθέο 

εηζθνξέο ηνπο νθείινπλ θαη’ αξρή λα ηηο θαηαβάιινπλ. Σνχην, φκσο, κφλν αλ ε θαηαβνιή 

είλαη αλαγθαία γηα ηνλ ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο, αλ είλαη π.ρ. αλαγθαία γηα ηελ εμφθιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο πξνο ηξίηνπο. Οη εηζθνξέο πνπ δελ είλαη αλαγθαίεο γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ζα απνηειέζνπλ θνλδχιη ηεο εθθαζάξηζεο. Οη εμσθεθαιαηαθέο εηζθνξέο πνπ 

ζπλίζηαληαη ζε παξνρή ππεξεζηψλ εμαθνινπζνχλ λα νθείινληαη θαη θαηά ην ζηάδην ηεο 

εθθαζάξηζεο, ζην κέηξν, επίζεο, πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

εθθαζάξηζεο. Οη εηαίξνη πνπ έρνπλ αλαιάβεη εγγπεηηθέο εηζθνξέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

ππφρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεψλ ηεο εηαηξίαο έλαληη ηξίησλ ζην χςνο πνπ είραλ 

αλαιάβεη, φκσο, γηα ην δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ κεηά ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο. Η εγγπεηηθή επζχλε 

δελ θαιχπηεη θαη ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο έλαληη ησλ εηαίξσλ. Απηά ζα απνηειέζνπλ θνλδχιη ηεο 

εθθαζάξηζεο. 

 

6. Καηά ην άξζξν 49 §6 θ.λ.2190/1920, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 105 § 4 ηνπ εμεηαδφκελνπ 

λφκνπ, αλ ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, δειαδή ην 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ηεο δηαλνκήο ζηάδην, ππεξβεί ηελ ηξηεηία, ν εθθαζαξηζηήο ππνρξενχηαη 

λα ζπληάμεη ζρέδην επηηάρπλζεο θαη πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο. Σν ζρέδην απηφ 

πεξηιακβάλεη έθζεζε γηα ηηο κέρξη ηφηε εξγαζίεο ηεο εθθαζάξηζεο, ηνπο ιφγνπο ηεο 

θαζπζηέξεζεο θαη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ ηαρεία πεξάησζή ηεο. Αλάκεζα ζηα 

κέηξα απηά κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη, παξαίηεζε ηεο εηαηξίαο απφ δηθαηψκαηα, δηθφγξαθα 

θαη απαηηήζεηο, αλ επηδίσμε απηψλ είλαη αζχκθνξε ζε ζρέζε κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε ή 

αβέβαηε ή απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα κέηξα απηά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη 

ζπκβηβαζκνχο, αλαδηαπξαγκαηεχζεηο, θαηαγγειία ζπκβάζεσλ ή ζχλαςε λέσλ. Σν ζρέδην 

εηζάγεηαη πξνο έθθξηζε θαη εγθξίλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ (άξζξν 72 §5). Δθφζνλ εγθξηζεί, ν εθθαζαξηζηήο νινθιεξψλεη ηελ 

εθθαζάξηζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρέδην. Δάλ δελ εγθξηζεί κε απφθαζε ησλ 

εηαίξσλ ην ελ ιφγσ ζρέδην, ν εθθαζαξηζηήο ή νη εηαίξνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/10 ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην 

δηθαζηήξην ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ δηθάδεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο 

δηθαηνδνζίαο. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα ην εγθξίλεη, ηξνπνπνηψληαο ηα κέηξα πνπ πξνβιέπεη 

ην ζρέδην, φρη φκσο πξνζζέηνληαο κέηξα πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζ’ απηφ. Ο εθθαζαξηζηήο, 
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πάλησο, πινπνηψληαο ην ζρέδην πνπ εγθξίζεθε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο 

ηα κέηξα πνπ ζπληζηνχλ πεξηερφκελφ ηνπ, δελ ππέρεη νπνηαδήπνηε επζχλε. 

 

7.ε θάζε πεξίπησζε, φζν ππάξρνπλ αλεμφθιεηνη εηαηξηθνί δαλεηζηέο θαη θπξίσο αδηαλέκεηε 

εηαηξηθή πεξηνπζία, ε εηαηξία εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ππφ εθθαζάξηζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, 

βέβαηα, φηη δελ δηαγξάθεθε απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. Πεξάησζε ηεο εηαηξίαο επέξρεηαη πάληνηε κε ηε 

δηαγξαθή ηεο απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. (άξζξν 7
α
 § 1 Ιγ’ θαη άξζξν 10 § 1 πεξ. ε’ λ.3419/2005). Όηαλ, 

φκσο, εθ ησλ πζηέξσλ απνθαιπθζεί ε χπαξμε θαη άιισλ αλεμφθιεησλ ππνρξεψζεσλ ή 

αδηαλέκεηε πεξηνπζία, κπνξεί φπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα δεηήζεη ηελ επαλεγγξαθή ηεο 

ζην Γ.Δ.ΜΗ. ή, αθξηβέζηεξα, ηελ εμάιεηςε ηεο δηαγξαθήο ηεο. ηε ζπλέρεηα, κπνξεί λα 

δεηήζεη ην δηνξηζκφ εθθαζαξηζηή, ν νπνίνο ζα ζπλερίζεη ηελ εθθαζάξηζε, κέρξη ηελ 

νπζηαζηηθή ηεο ιήμε (Ρφθαο ζει.483., Αλησλφπνπινο, ζει. 24, θαη παξαπέξα παξαπνκπέο). 

 

8. Ο εθθαζαξηζηήο κεηά ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο κε ηε ζηελή έλλνηα θαη πξηλ ηε δηαλνκή ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαηαξηίδεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο, ηηο 

νπνίεο εγθξίλεη ε ζπλήζεο ζπλέιεπζε. Με βάζε ηηο θαηαζηάζεηο απηέο ν εθθαζαξηζηήο 

δηαλέκεη ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ζηνπο εηαίξνπο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ 

ηνπ θαζελφο. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ζηε δηαλνκή πξνηηκψληαη νη εηαίξνη κε 

κεξίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θεθαιαηαθέο εηζθνξέο. Γειαδή, ν λνκνζέηεο αλαγλσξίδεη ππέξ 

ησλ εηαίξσλ απηψλ πξνλφκην. Πάλησο, κηα ηέηνηα δηάηαμε παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ησλ εηαίξσλ. Έπεηηα, ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο δελ είλαη απνηέιεζκα κφλν 

ησλ θεθαιαηαθψλ εηζθνξψλ, αιιά θάζε είδνπο εηζθνξάο. Ο εθθαζαξηζηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο πξηλ ηε δηαλνκή λα πξνβεί ζε ξεπζηνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, αθνχ 

απηή γίλεηαη πάληνηε ζε ρξήκα. Αλ φκσο, ππάξρεη νκφθσλε απφθαζε ησλ εηαίξσλ κπνξεί λα 

πξνβεί ζε απηνχζηα δηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο θαη κε νπνηνδήπνηε κέηξν απηνί ζπκθσλήζνπλ. 

 

9. Αλ νη εθθαζαξηζηέο παξαβηάζνπλ ππαίηηα ηελ παξαπάλσ ζεηξά, κε εμνθιψληαο ηνπο 

εηαηξηθνχο δαλεηζηέο πξηλ ηε δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίεο, επζχλνληαη, καδί κε ηελ 

εηαηξία απέλαληη ζηνπο εηαηξηθνχο δαλεηζηέο θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθνπξαμίαο (άξζξν 

914 ζε ζπλδ. κε άξζξα 71 θαη 75 ΑΚ) (Βι. θαη Δθ.Αζ 3341/2005 ΓΔΔ 2005.1064, ΑΠ 

62/1975 ΝνΒ 23.881). Σνχην γηαηί αζέηεζαλ δηαηάμεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία 

ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο, ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ εηαηξηθψλ δαλεηζηψλ. Έπεηηα, νη εηαίξνη 

νθείινπλ λα απνδψζνπλ ζηελ εηαηξία φζα εηζέπξαμαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ 

πινπηηζκνχ (άξζξν 904 § 1 ΑΚ). 
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10. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην παξφλ άξζξν ζηελ παξάγξαθν 7, ε εηαηξία κπνξεί λα 

αλαβηψζεη. Αλαβίσζε ζεκαίλεη επάλνδν ηεο εηαηξίαο ζε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Με ηελ 

αλαβίσζε δελ ηδξχεηαη λέα, αιιά εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε ίδηα εηαηξία. Απιά αιιάδεη 

ζθνπφ. Καηά ηα άιια ε εηαηξία δηαηεξεί ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ ηαπηφηεηά ηεο. Έηζη, νχηε 

δηαθνπή ησλ εθθξεκψλ δηθψλ επέξρεηαη νχηε αιιάδεη ν θνξέαο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. 

 

11. Η αλαβίσζε είλαη πάληα δπλαηή φηαλ ε ιχζε επήιζε ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο 

ηεο εηαηξίαο ή κε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ. Αλ ε εηαηξία ιχζεθε ιφγσ 

πηψρεπζεο, ε αλαβίσζε είλαη δπλαηή, αλ ε πηψρεπζε πεξαηψζεθε ιφγσ ηειεζίδηθεο 

επηθχξσζεο ηνπ ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο ή αλ επήιζε απνθαηάζηαζε ηνπ πησρνχ θαηά ην 

άξζξν 168 επ. ΠηΚ. 

 

12.ε θάζε πεξίπησζε ε αλαβίσζε απνθιείεηαη αλ άξρηζε ε δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο 

πεξηνπζίαο ή αλ δελ ππάξρεη πεξηνπζία πξνο δηαλνκή (Πξβι άξζξν 47
α
 §4 εδ. 2 

θ.λ.2190/1920). Σνχην δηφηη έηζη ππεξεηείηαη ε αζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ. 

 

13. Η αλαβίσζε, θαηά ην παξφλ άξζξν, πξνυπνζέηεη νκφθσλε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Με 

δεδνκέλν φηη ε αλαβίσζε ζπληζηά ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηξνπνπνίεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ εμαηξεηηθή ζπλέιεπζε, αλαξσηηέηαη θαλείο γηαηί εδψ λα απαηηείηαη 

νκφθσλε απφθαζε, εηζάγνληαο κηα αθφκε δπζιεηηνπξγία ζηε λενεηζαγφκελε εηαηξία. Η 

απφθαζε απηή θαηαρσξείηαη ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαη ε θαηαρψξεζε έρεη ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα 

(άξζξν 118 § 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ αληηθαζηζηά ην άξζξν 15 § 1 λ. 3419/2005). Με ηελ 

αλαβίσζε παχεη ε εμνπζία ησλ εθθαζαξηζηψλ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη ζε ινγνδνζία, θαη 

ηζρχεη ε λφκηκε δηαρείξηζε. 

θφπηκν θξίλεηαη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο εθθαζάξηζεο ηεο 

ΙΚΔ. Λφγσ ηεο ζρεηηθά πξφζθαηεο εκθάληζήο ηεο ζην Διιεληθφ επηρεηξείλ, δελ ππάξρεη 

πξφζβαζε ζε πιηθφ ή ζε δεδνκέλα ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο εθθαζάξηζεο. 

Τπάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία έλα «πξαθηηθφ βνήζεκα γηα ΔΠΔ & ΙΚΔ» φκσο ε πξφζβαζε ζε 

πεξεηαίξσ βηβιηνγξαθία ή εγθπθιίνπο θαζίζηαηαη αδχλαηε εθφζνλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή 

αλαθνξά. Οη ελ ιφγσ εγγξαθέο παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε ηηο αληίζηνηρεο εγγξαθέο ηεο 

Δ.Π.Δ., κε κηα δηαθνξνπνίεζε ζηηο θεθαιαηαθέο εηζθνξέο. Πεξεηαίξσ ιεπηνκέξεηεο ζα 

δνζνχλ ελ θαηξψ κε ζρεηηθή εγθχθιην. 
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5.1  Λύζε θαη εθθαζάξηζε ησλ βαζηθώλ εηαηξηθώλ κνξθώλ ζε ζρέζε  

 κε ηελ ΙΚΕ 

 

ην παξφλ θεθάιαην αληηπαξαβάιινληαη ηα ζηάδηα ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ησλ εηαηξηθψλ 

κνξθψλ πνπ απαληψληαη θαηά ηo κεγαιχηεξν κέξνο ζην ειιεληθφ επηρεηξείλ (Ο.Δ., Δ.Δ., 

Δ.Π.Δ., Α.Δ.), κε ηα αληίζηνηρα ζηάδηα ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ηεο Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο 

Δηαηξίαο. 

Η ιχζε ησλ εηαηξηψλ δελ επηθέξεη απηνδηθαίσο θαη ηε ιήμε ηεο λνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο ηεο εηαηξίαο, αιιά ηελ νδεγεί ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο φισλ ησλ 

εθθξεκψλ έλλνκσλ ζρέζεσλ ηεο. πλεπψο, θχξηα ζπλέπεηα, απφξξνηα ηεο ιχζεο ηεο εηαηξίαο, 

είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαγσγηθνχ ζθνπνχ ηεο, φπσο απηφο πξνβιέπεηαη ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο, απφ ην ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο. 

χκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο εκπνξηθέο εηαηξίεο, ην δίθαην ηεο 

Οκφξξπζκεο θαη ηεο Δηεξφξξπζκεο εηαηξίαο ξπζκίδεηαη φζνλ αθνξά ηε ιχζε ηνπο απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (ΑΚ) θαζψο θαη ηνπ λ. 4012/2012, δηαηάμεηο νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη αλαινγηθά. 

 

5.1.1 Η ιύζε θαη εθθαζάξηζε ησλ Ο.Ε θαη Ε.Ε. 

Λφγνη ιχζεο ηεο Ο.Δ θαη ηεο Δ.Δ. : 

χκθσλα κε ηα άξζξα 765-775 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ε εηαηξία ιχεηαη φηαλ ζπληξέρεη 

θάπνηνο απφ ηνπο εμήο πξνβιεπφκελνπο ιφγνπο: 

(α)·Δθφζνλ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο εηαηξείαο (ΑΚ765 –ε ξχζκηζε αθνξά κφλν 

ηηο εηαηξίεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ). 

(β)· Με θαηαγγειία ηεο εηαηξείαο (ΑΚ 767). 

(γ)·Δθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή απφθαζε ησλ εηαίξσλ (άξζξν 259 λ.4072/2012). 

(δ)Δθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθε ν ζθνπφο ηεο εηαηξίαο ή ππάξρεη αδπλακία πξαγκαηνπνίεζήο 

ηνπ (ΑΚ 772). 
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(ε)·ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ελφο εθ ησλ εηαίξσλ (ΑΚ 773-774). 

(ζη)·ε πεξίπησζε πνπ ζα επέιζεη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ ηεο εηαηξίαο ζε έλαλ, 

εθφζνλ εληφο δχν (2) κελψλ δελ δεκνζηεπηεί ζην Γ.ΔΜΗ. ε είζνδνο λένπ εηαίξνπ (άξζξν 267 

λ.4072/2012). 

(δ)·Λφγσ ππνβνιήο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ή πηψρεπζεο ελφο εηαίξνπ (ΑΚ 775). 

(ε)·Δπηπξφζζεην ιφγν ιχζεο, εηδηθά γηα ηηο εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο, απνηειεί ε παχζε ηεο 

χπαξμεο ηνπιάρηζηνλ ελφο νκφξξπζκνπ εηαίξνπ ζηελ εηαηξία (άξζξν 281 λ.4072/2012). 

πλέπεηεο ιχζεο - Δξγαζίεο εθθαζάξηζεο 

Ο Δκπνξηθφο Νφκνο δελ πεξηέρεη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ πξνζσπηθψλ 

εηαηξηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ γίλεηαη αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 777- 783 

ηνπ Α.Κ.  

Καη’ αξρήλ, ηνλ εηαηξηθφ ζθνπφ, αληηθαζηζηά ν ζθνπφο ηεο εθθαζάξηζεο θαη ε 

δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ ηαθηνπνίεζε φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε εηαηξία ελφζσ ιεηηνπξγνχζε. Σέινο, νη 

αμηψζεηο ησλ εηαίξσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη νη αμηψζεηο ηνπο θαηά ηεο εηαηξίαο κπνξνχλ λα 

αζθεζνχλ πιένλ κφλν κεηά ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εθθαζάξηζεο. 

πλνςίδνληαο ηηο εξγαζίεο εθθαζάξηζεο, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

Αξρηθά επέξρεηαη ε ιήμε ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο εμνπζίαο ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ηεο εηαηξίαο, νη νπνίνη αληηθαζίζηαληαη απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο νη νπνίνη 

επαθφινπζα πξαγκαηνπνηνχλ απνγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ 

θαη θαηφπηλ απνγξαθήο ζπληάζζεηαη ν αξρηθφο Ιζνινγηζκφο εθθαζάξηζεο. 

Έπεηηα, ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ην έγγξαθν ιχζεσο ηεο εηαηξίαο, ν 

αξρηθφο Ιζνινγηζκφο εθθαζάξηζεο, ην έληππν κεηαβνιψλ θαη ε βεβαίσζε ελεκεξφηεηαο απφ 

ην νηθείν Δπηκειεηήξην. Αθνινπζνχλ, ε ππνβνιή ζην Πξσηνδηθείν έδξαο ηεο εηαηξίαο ηνπ 

εγγξάθνπ ιχζεσο ζεσξεκέλν απφ ηε Γ.Ο.Τ, ζεσξνχληαη ζηε Γ.Ο.Τ. λέα ζηνηρεία ή 

αλαζεσξνχληαη ηα ήδε ππάξρνληα κε ηε θξάζε «ππφ εθθαζάξηζε», ξεπζηνπνηνχληαη ηα 
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ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη εηζπξάηηνληαη ηπρφλ απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο ελψ εμνθινχληαη 

νη ππνρξεψζεηο απηήο. 

Καηαιεθηηθά, ν εθθαζαξηζηήο ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή δειψζεηο 

εηζνδήκαηνο θαη δειψζεηο Φ.Π.Α. ζπλνδεπφκελεο πάληνηε απφ ηελ ππνζεκείσζε «ππφ 

εθθαζάξηζε», ζπληάζζεηαη ν ηζνινγηζκφο ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο καδί κε ην πξνζάξηεκα θαη 

δηαλέκεηαη ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο πξνο ηνπο εηαίξνπο  

 

5.1.2 Η ιύζε ηεο Ε.Π.Ε. 

Λφγνη ιχζεο ηεο Δ.Π.Δ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ λ. 3190/1955 «πεξί Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο», 

ε ΔΠΔ ιχεηαη: 

(α) ε θάζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ηεο. 

(β) Με απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ, ιακβαλφκελε απφ ηα ηξία ηέηαξηα (¾) ηνπ 

φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ηα ηξία ηέηαξηα (¾ ) ηνπ φινπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθφ. 

(γ) Με δηθαζηηθή απφθαζε έλεθα ζπνπδαίνπ ιφγνπ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ή ησλ 

εηαίξσλ, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα δέθαην ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

(δ) Με ηελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. 

(ε) Με ηελ απαγφξεπζε, ηελ πηψρεπζε ή ην ζάλαην θάπνηνπ ή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηαίξσλ, 

αλ ηνχην νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. 

 

πλέπεηεο ιχζεο ηεο Δ.Π.Δ. – Δξγαζίεο εθθαζάξηζεο : 

Σε ιχζε κηαο Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ, πιελ ηεο θήξπμεο 

απηήο ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. Μέρξη ην ηέινο ηεο 

εθθαζάξηζεο θαη ηεο δηαλνκήο, ε εηαηξία εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη δηαηεξεί ηελ επσλπκία 

ηεο, ζηελ νπνία πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «ππφ εθθαζάξηζε». Καηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο 

ε εμνπζία ησλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηηο αλαγθαίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο πξάμεηο. Η εθθαζάξηζε ελεξγείηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξίαο 
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(εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην θαηαζηαηηθφ ή απνθάζηζε δηαθνξεηηθά ε ζπλέιεπζε ησλ 

εηαίξσλ), νη νπνίνη δηελεξγνχλ απνγξαθή θαη ζπληάζζνπλ ηνλ αξρηθφ ηζνινγηζκφ 

εθθαζάξηζεο ν νπνίνο δεκνζηεχεηαη ζην Φ.Δ.Κ. Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. (άξζξα 48, 50 

λ.3190/1955), ππνβάινπλ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο Δ.Π.Δ. θαζψο θαη 

εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α. ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή. 

Γηαδηθαζηηθά, νη εθθαζαξηζηέο πξνβαίλνπλ ζηε ξεπζηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο, ζηελ απνπιεξσκή ησλ εηαηξηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο 

ηνπο ηξίηνπο, θαη ζηε δηαλνκή ηνπ ππφινηπνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πξνο ηνπο εηαίξνπο. 

Δπηπιένλ ελέξγεηεο είλαη ε ππνβνιή δήισζεο κεηαβνιήο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. (άξζξν 29 §1 

λ.1642/1986) θαζψο θαη δήισζε κεηαβνιήο ζηνηρείσλ εξγνδφηε, θαηά ηελ πεξίπησζε φπνπ 

απαζρνιείηαη πξνζσπηθφ, γλσζηνπνηψληαο ζην ΙΚΑ – ΔΣΑΜ ηε δηαθνπή ηεο απαζρφιεζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Ιζνινγηζκφο ηέινπο ρξήζεο θαη ινηπέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη 

λα ζπληάζζνληαη (ζπλνδεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο δεκνζηφηεηαο πνπ δηέπνπλ ηελ Δ.Π.Δ.) 

ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε εθθαζάξηζε ζπλερίδεη θαη πέξαλ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

Καηά ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο, ζπληάζζεηαη λέα ηειηθή απνγξαθή θαη ν ηειηθφο 

ηζνινγηζκφο εθθαζάξηζεο φπνπ δεκνζηεχεηαη ζην Φ.Δ.Κ. ελψ δελ ζα πξέπεη λα εθθξεκνχλ 

ηπρφλ ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο. Με ηε δηελέξγεηα ησλ εκεξνινγηαθψλ εγγξαθψλ, ηελ 

ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο, ηελ 

ππνβνιή ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φ.Π.Α., ηελ νξηζηηθή δήισζε παχζεο εξγαζηψλ θαη 

ηελ αληίζηνηρε δήισζε κεηαβνιήο ζηνηρείσλ εξγνδφηε ζην ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, νινθιεξψλεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο. 

 

5.1.3 Η ιύζε θαη εθθαζάξηζε ηεο Α.Ε. 

Αλψλπκε Δηαηξία 

Οη ιφγνη ιχζεο ηεο ΑΔ πξνβιέπνληαη πεξηνξηζηηθά ζην άξζξν 47
α
 ηνπ λ. 2190/1920. 

(α) κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο εηαηξείαο πνπ νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο. 

(β) κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ην άξζξν 29 §3 θαη  άξζξν31 §2 ηνπ θ.λ. 

2190/1920. 

(γ) κε ηελ θήξπμε ηεο εηαηξίαο ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. 
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(δ) κε δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ππφ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ α. 48 θ.λ. 2190/1920. 

(ε) κε δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 

άξζξν 48
α
ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

πλέπεηεο ιχζεο ηεο Α.Δ. – Δξγαζίεο εθθαζάξηζεο : 

Γίρσο λ’ απνηειεί εμαίξεζε, ηε ιχζε ηεο Α.Δ. αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ηεο 

εηαηξίαο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο εθθαζάξηζεο, είλαη ε επίιπζε θάζε νηθνλνκηθήο θαη λνκηθήο 

εθθξεκφηεηαο ηεο εηαηξίαο έλαληη ησλ ηξίησλ, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο είλαη δπλαηή θαη ε 

επηζηξνθή ησλ εηζθνξψλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο. Ο εθθαζαξηζηήο δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο. Αλαιακβάλνληαο θαζήθνληα, ν εθθαζαξηζηήο ζπληάζζεη Ιζνινγηζκφ ν 

νπνίνο δεκνζηεχεηαη ζην Φ.Δ.Κ. πεξί Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν, θαζηζηά 

γλσζηφ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηε ιχζε θαη ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξίαο 

ζεσξψληαο λέα ζηνηρεία ή γλσζηνπνηψληαο ηε ζπλέρηζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ κε ηελ 

πξνζζήθε έλδεημεο «ππφ εθθαζάξηζε» ζηελ επσλπκία απηήο. Δπηπξφζζεηα, ξεπζηνπνηνχληαη 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο, εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο θαη ηαθηνπνηνχληαη νη 

ππνρξεψζεηο ηεο θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζάξηζε δηαλέκεηαη ζηνπο 

κεηφρνπο θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θεθάιαην. Δάλ ε εθθαζάξηζε δηαξθέζεη 

πέξαλ ηνπ έηνπο, ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά, απφ ηνλ εθθαζαξηζηή, δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α. θαη δεκνζηεχνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Με ηε ιήμε ηεο 

εθθαζάξηζεο θαη πξηλ ηε δηαλνκή ηεο θαζαξήο ζέζεο, ν εθθαζαξηζηήο ζπληάζζεη ηνλ 

ηζνινγηζκφ ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο, ν νπνίνο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, 

θαηαρσξείηαη ζην Μεηξψν Α.Δ. θαη δεκνζηεχεηαη ζην Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. Πέξαλ ηνχηνπ, 

έρεη επέιζεη ε νξηζηηθή ιχζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο.  

 

5.1.4 ύγθξηζε ηεο δηαδηθαζία ιύζεο ηεο Ι.Κ.Ε. κε ηηο βαζηθέο εηαηξηθέο κνξθέο 

Αληηπαξαβάιινληαο ηνπο ιφγνπο ιχζεο ηεο Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξίαο, φπσο απηνί 

απαξηζκνχληαη ζην άξζξν 103 §1 λ.4072/2012 θαη έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα 4.2, 

εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο απηνί, εκθαλίδνπλ νκνηφηεηεο ηφζν κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ιφγνπο ιχζεο κηαο πξνζσπηθήο (πρ εάλ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο εηαηξίαο ) φζν 

θαη κηαο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο (πρ θήξπμε πηψρεπζεο) ελφζσ θαηά βάζε παξνπζηάδνπλ 

νκνηφηεηεο κε εθείλνπο ηεο ΑΔ φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 47
α
 §1 θ.λ.2190/1920. 
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Γηαθνξνπνηήζεηο ππάξρνπλ θαη είλαη πξνθαλέο πσο ππάξρνπλ, δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε 

δελ ζα κηινχζακε πεξί δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ νληνηήησλ. Δχινγα φκσο πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα πσο ε ΙΚΔ, θαη θαηά ην ζηάδην ηεο ιχζεο ηεο, θάλεη εκθαλέο έλα απφ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, απηφ ηεο «δηζππφζηαηεο» κνξθήο ηεο σο εηαηξία κε ραξαθηεξηζηηθά 

ηφζν πξνζσπηθνχ φζν θαη θεθαιαηνπρηθνχ ραξαθηήξα. 

 

5.1.5  ύγθξηζε ηνπ ζηαδίνπ εθθαζάξηζεο ηεο Ι.Κ.Ε. κε ηελ εθθαζάξηζε  

ησλ βαζηθώλ εηαηξηθώλ κνξθώλ 

 

Οινθιεξψλνληαο ηε κειέηε ησλ ηειεπηαίσλ ζηαδίσλ δσήο κηαο εηαηξίαο, κειεηήζακε ηε 

δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο ησλ βαζηθψλ εηαηξηθψλ κνξθψλ δηαδηθαζία ηελ νπνία 

αληηπαξαβάιινπκε ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ εθθαζάξηζε ηεο ΙΚΔ. 

Σελ εθθαζάξηζε ελεξγεί ν εθθαζαξηζηήο, ν νπνίνο απνγξάθεη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ζπληάζζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο 

εγθξίλνληαη απφ ηνπο εηαίξνπο. Δθφζνλ ε εθθαζάξηζε ππεξβεί ην έλα νηθνλνκηθφ έηνο, 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο, ζπληάζζνληαη θαηαζηάζεηο πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο θαη 

εθφζνλ εγθξηζνχλ αθνινπζεί ε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο ζηνπο εηαίξνπο.  

Πεξεηαίξσ ιεπηνκέξεηεο κε ηε ιχζε θαη ζέζε ζε εθθαζάξηζε ηεο ΙΚΔ δίλεη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Δζφδσλ κε εγθχθιην ηεο (ΠΟΛ.1084/24.3.2014). 

Η εγθχθιηνο θαζνξίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ 

γλσζηνπνίεζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ εηαηξεηψλ ΙΚΔ ΟΔ θαη ΔΔ ζε ζρέζε κε ηε ιχζε θαη ζέζε 

ζε εθθαζάξηζε ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ. 

Αξρηθά, ν θνξνινγνχκελνο θπζηθφ, λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ππνρξενχηαη 

λα ελεκεξψλεη ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ζηελ επσλπκία, ην 

δηαθξηηηθφ ηίηιν, ηε δηεχζπλζε ησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ έδξα ή ην 

αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαζψο θαη ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζρέζεθαλ, 

θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εληφο δέθα 

(10) εκεξψλ, απφ ην ρξφλν πνπ έγηλαλ νη κεηαβνιέο ή απφ ην ρξφλν έθδνζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο ηνπ Γ.Δ.ΜΗ., φπνπ απαηηείηαη, ππνβάιινληαο ην έληππν Μ3 «Γήισζε Έλαξμεο 

/ Μεηαβνιήο Δξγαζηψλ Με Φπζηθνχ Πξνζψπνπ». 

Ωο εθ ηνχηνπ, ην λνκηθφ πξφζσπα πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη ηε ζέζε ηνπ «ππφ 

εθθαζάξηζε», ππνβάιιεη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηελ αλσηέξσ δήισζε, σο κεηαβνιή, 
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πξνζθνκίδνληαο, θαηά πεξίπησζε, ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ή ην 

ζηνηρείν εθείλν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ιχζε ηνπ. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, φηαλ κία θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ.) ιχεηαη, ηίζεηαη 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθά εθ ηνπ λφκνπ ζε εθθαζάξηζε (κε εμαίξεζε ηελ 

πηψρεπζε). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο, ε εηαηξεία δηαγξάθεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. 

 

Δηδηθφηεξα: 

ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία, ε ιχζε θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο επέξρεηαη κε 

απόθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ή εηαίξσλ, ε θαηαρψξηζε ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη λνκηθά ε ιχζε 

ηεο εηαηξείαο. Μεηά ηε ζρεηηθή θαηαρψξηζε, ε εηαηξεία παχεη λα επηδηψθεη ην ζθνπφ ηεο θαη 

ιεηηνπξγεί κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο. πλεπψο, θαηά ηελ ππνβνιή ζηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε ηεο δήισζεο κεηαβνιήο γηα ηε ζέζε ηεο «ππφ εθθαζάξηζε», πξνζθνκίδεηαη ε 

αλαθνίλσζε θαηαρψξηζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. Ωο εκεξνκελία κεηαβνιήο, 

θαηαρσξείηαη ζην ππνζχζηεκα Μεηξψνπ ε εκεξνκελία θαηαρψξηζεο ηεο απφθαζεο ζην 

Γ.Δ.ΜΗ. 

ηελ πεξίπησζε ιχζεο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο ιφγσ παξόδνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο, 

θαηά ηελ ππνβνιή ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηεο δήισζεο κεηαβνιήο γηα ηε ζέζε ηεο «ππφ 

εθθαζάξηζε», πξνζθνκίδεηαη θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

δηάξθεηάο ηεο θαη βεβαίσζε, απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΗ., φηη δελ έρεη δεκνζηεπζεί 

άιιε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ σο πξνο ηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο. Ωο 

εκεξνκελία κεηαβνιήο, θαηαρσξείηαη ζην ππνζχζηεκα Μεηξψνπ ε επνκέλε ηεο 

εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο δηάξθεηάο ηεο. 

ηελ πεξίπησζε ιχζεο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο κε δηθαζηηθή απόθαζε, θαηά ηελ 

ππνβνιή ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηεο δήισζεο κεηαβνιήο γηα ηε ζέζε ηεο «ππφ 

εθθαζάξηζε», πξνζθνκίδεηαη ε αλαθνίλσζε θαηαρψξηζεο ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ζην 

Γ.Δ.ΜΗ. Ωο εκεξνκελία κεηαβνιήο, θαηαρσξείηαη ζην ππνζχζηεκα Μεηξψνπ ε εκεξνκελία 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηθαζηηθή απφθαζε. 

 

πγθξηηηθά εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ηεο ΙΚΔ 

παξνπζηάδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν κε ηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο φζν θαη κε ηηο 

θεθαιαηνπρηθέο. Ο θεθαιαηνπρηθφο ραξαθηήξαο ηεο ΙΚΔ ζα ιέγακε πσο ππεξηζρχεη δηφηη 
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ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο δεκνζηφηεηαο, γίλεηαη ε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο εθθαζάξηζεο θηι., κε 

άιια ιφγηα, ε νκνηφηεηα κε ηελ εθθαζάξηζε ησλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ είλαη πξφδειε. 

 

 

 

 

 

5.2 πζρέηηζε ηεο ΙΚΕ κε ηελ Επξσπατθή Ιδησηηθή Εηαηξία  

 SPE (SocietasPrivataEuropaea) 

 

Εηζαγσγηθά 

 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ε ζεσξεηηθή κειέηε ηεο ιχζεο θαη 

εθθαζάξηζεο ηεο ΙΚΔ. Ωζηφζν, πξνθχπηνπλ νξηζκέλα παξεκπίπηνληα δεηήκαηα ηα νπνία 

ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο θαη ζρεηηθήο αλαθνξάο, θαζφηη δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο. Μεξηθά απφ ηνχηα ηα αλαθχπηνληα δεηήκαηα είλαη 

νηηδήπνηε ζπληειείηαη θαηά ηε κεηαθνξά έδξαο ηεο ΙΚΔ ζηνλ επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν, 

θαζψο θαη ε ζχλδεζε απηήο κε ηελ Δπξσπατθή Ιδησηηθή Δηαηξία. 

Με αθνξκή ηελ νκνινγνπκέλσο ζχγρξνλε ηάζε δηεπθφιπλζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θηλεηηθφηεηαο ησλ εηαηξηψλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλήο 

αγνξάο, έρεηπαξαηεξεζεί πσο ν λνκνζέηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνζπαζεί λα εηζάγεη 

έλαλ επξσπατθφ ηχπν «ηδησηηθήο» εηαηξίαο, πνπ ζα πξννξίδεηαη γηα ηε κηθξνκεζαία 

επηρείξεζε, ηελ νλνκαδφκελε κε ην ιαηηληθφ αλαγλσξηζηηθφ «Societas Privata Europaea» 

[Δπξσπατθή Ιδησηηθή Δηαηξία (ζην εμήο SPE)].Έηζη, ζηηο 25 Ινπλίνπ 2008 ε Δπηηξνπή 

εμέδσζε πξφηαζε Καλνληζκνχ πεξί ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δπξσπατθήο Ιδησηηθήο Δηαηξίαο 

(Societas Privata Europaea), ε νπνία πξνβιεπφηαλ φηη ζα ίζρπε απφ 1.7.2010 ζηα 27 θξάηε 

κέιε σο λέα ππεξεζληθή εηαηξηθή κνξθή Η SPE θαη έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ). Απνηειεί κέξνο ελφο παθέηνπ κέηξσλ κε ζηφρν λα βνεζήζεη ηηο 

ΜΜΔ, λα αλαπηχζζνπλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα βειηηψζνπλ 

ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηελ εληαία αγνξά.  

Σαπηφρξνλα, ν Έιιελαο Ννκνζέηεο, επηδηψθνληαο λα πξνιάβεη ηηο εμειίμεηο θαη λα 

θαηαζηήζεη ην εζληθφ εηαηξηθφ δίθαην αληαγσληζηηθφ έλαληη ησλ θνηλνηηθψλ εηαηξηψλ, εηζάγεη 

ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, κε ηνλ λφκν 4072/2012, έλαλ λέν εηαηξηθφ ηχπν, ηελ «Ιδησηηθή 
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Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία» (ΙΚΔ), σο ην θαηαιιειφηεξν λνκηθφ ζρήκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

λεαληθήο θαη θαηλνηφκαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

επηρεηξήζεσλ εληάζεσο εξγαζίαο ή κε έληνλν ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν θαη γεληθφηεξα ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο SPE 

Απφ λνκνηερληθήο άπνςεο, ε SPE ζεζπίδεηαη σο κηα θιεηζηή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία, ζηελ 

νπζία ηεο πξφθεηηαη γηα κηα θνηλνηηθή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ε νπνία φκσο 

απνθιίλεη ζε πνιιά δεηήκαηα απφ ηηο γλσζηέο ΔΠΔ ησλ θξαηψλ κειψλ. Έρεη δηθή ηεο λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα, γηα ηα ρξέε ηεο, επζχλεηαη ε ίδηα κε ηελ εηαηξηθή ηεο πεξηνπζία θαη ηα 

εηαηξηθά ηεο κεξίδηα, δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζην ρξεκαηηζηήξην. Τπάξρεη δπλαηφηεηα 

ίδξπζεο κε εηαηξηθφ θεθάιαην ηνπ ελφο  (1) επξψ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο πξφηαζεο Καλνληζκνχ πεξί ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Ιδησηηθήο Δηαηξίαο, ε έδξα ηεο SPE νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Η θαηαζηαηηθή 

ηεο έδξα, θαζψο θαη ε έδξα ηεο θεληξηθήο ηεο δηνίθεζεο ή ηεο θχξηαο εγθαηάζηαζήο ηεο, 

πξέπεη λα βξίζθνληαη εληφο ηεο Κνηλφηεηαο.  

Ο λνκνζέηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εηαίξνπο ηεο 

SPE λα πξνβιέπνπλ κε ζρεηηθή θαηαζηαηηθή ξχζκηζε δηαθνξεηηθφ ηφπν θαηαζηαηηθήο έδξαο 

θαη δηαθνξεηηθφ ηφπν πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο.Η ξχζκηζε απηή δελ ίζρπε γηα ηνπο 

κέρξη ζήκεξα ηξεηο πξνυπάξρνληεο θνηλνηηθνχο εηαηξηθνχο ηχπνπο (Δπξσπατθφο φκηινο 

νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ, Δπξσπατθή εηαηξία, Δπξσπατθή ζπλεηαηξηζηηθή εηαηξία). Έηζη, ε 

θαηαζηαηηθή έδξα κηαο SPE δχλαηαη λα κελ βξίζθεηαη ζην ίδην θξάηνο κέινο κε ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζή ηεο ή κε ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηεο. Η δπλαηφηεηα ηεο κε ζπλχπαξμεο ηεο 

θαηαζηαηηθήο θαη ηεο πξαγκαηηθήο έδξαο ηεο SPE (δεδνκέλεο ηεο απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο 

γηα ηελ χπαξμε θαηαζηαηηθήο θαη πξαγκαηηθήο έδξαο, ήηνη ε χπαξμε ππνθαηαζηήκαηνο ή 

ζπγαηξηθήο εηαηξίαο απφ ηελ νπνία ζα αζθείηαη ε πξαγκαηηθή δηνίθεζε), είλαη δήηεκα 

λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο απφ θνξνινγηθήο απφςεσο. Πξάγκαηη δχλαληαη νη εηαίξνη λα 

επηιέγνπλ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ ζα ζπκπιεξψλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ.  
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Δηαζπλνξηαθή Μεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο SPE  

Με βάζε ην άξζξν 35 §1 ηεο πξφηαζεο Καλνληζκνχ πεξί ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Ιδησηηθήο Δηαηξίαο, ε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο SPE γίλεηαη ρσξίο ιύζε ηεο εηαηξίαο ή 

δεκηνπξγία λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε απηή,δελ επέξρεηαηεθθαζάξηζε ηεο SPE ή νπνηαδήπνηε 

άιιε δηαθνπή ή απψιεηα ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηεο SPE,νχηε επαθφινπζα 

επεξεάδεηαη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ 

ζπλαθζεί απφ ηελ SPE, πξηλ απφ ηελ κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο. 

Η πξφβιεςε απηή έρεη σο πξφηππν ηνλ Καλνληζκφ 2137/85,ηνλ Καλνληζκφ 2157/2001 

θαη ηνλ Καλνληζκφ 1435/2003, νη νπνίνη φλησο πξνβιέπνπλ κεραληζκφ, ν νπνίνο παξέρεη ζηηο 

λέεο λνκηθέο νληφηεηεο ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα -ζπλεπψο 

θαη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο έδξα, δεδνκέλνπ φηη νη δχν απηέο έδξεο πξέπεη λα βξίζθνληαη εληφο 

ηνπ ίδηνπ θξάηνπο κέινπο- ζε άιιν θξάηνο κέινο, ρσξίο ηνχην λα ζπλεπάγεηαη ηε ιχζε ηνπ 

αξρηθνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ νχηε ηε δεκηνπξγία λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

 

Εμειίμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο  

 

Δηδηθφηεξα: Έδξα ηεο ΙΚΔ- Μεηαθνξά έδξαο  

Με ην άξζξν 45 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έδξα ηεο ΙΚΔ. 

ηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη πσο ε ΙΚΔ έρεη ηελ έδξα ηεο ζην δήκν πνπ νξίδεηαη ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο, ξεηά δε αλαγλσξίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο 

ζε άιιν θξάηνο κέινο ηνπ ΔΟΥ61, ρσξίο ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο, ππφ ηνλ φξν φηη ε ρψξα απηή 

(ελλ. ηε ρψξα ππνδνρήο) αλαγλσξίδεη ηελ κεηαθνξά θαη ηε ζπλέρηζε ηεο λνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο (άξζξν 2). Αλ δελ ηελ αλαγλσξίδεη ε κεηαθνξά ηεο έδξαο δελ ζα είλαη 

λφκηκε. ε γεληθέο γξακκέο, ε ξχζκηζε βαζίδεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ Καλ. 2157/2001 γηα ηελ 

επξσπατθή εηαηξία, αιιά θαη ζην άξζξν 35 παξ. 1 ηεο Πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ 

Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ Δπξσπατθή Ιδησηηθή Δηαηξία. ηελ ίδηα παξάγξαθν, 

νξίδνληαη νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έγθπξε κεηαθνξά ηε έδξαο (θαηάξηηζε έθζεζεο 

κεηαθνξάο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξίαο ζηελ νπνία εμεγνχληαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

κεηαθνξάο γηα ηνπο εηαίξνπο, ηνπο δαλεηζηέο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, θαηαρψξεζή ηεο ζην 

Γ.Δ.ΜΗ., ζρεηηθή γλψζε ησλ εηαίξσλ, δαλεηζηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, νκφθσλε απφθαζε ησλ 

εηαίξσλ γηα ηελ κεηαθνξά κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ δχν κελψλ απφ ηελ σο άλσ 
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δεκνζίεπζε). Όπσο επηηξέπεη ε παξάγξαθνο 14 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 8 ηνπ Καλ. 2157/2001 

γηα ηελ Δπξσπατθή Δηαηξία, δίδεηαη θαη εδψ ε δπλαηφηεηα δεκφζηαο αξρήοθαη ζπγθεθξηκέλα 

ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ λα αληηηαρζεί ζηε κεηαθνξά, αλ ηνχην 

επηβάιιεηαη απφ ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο (άξζξν 45 §2). Βέβαηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ 

ζα πξέπεη λα ππαθνχεη ζηηο «4 απαηηήζεηο» πνπ έρεη αλαδείμεη ε θνηλνηηθή λνκνινγία, δει. λα 

πξφθεηηαη γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ απαγφξεπζε. Ο πεξηνξηζκφο (δει. 

ελ πξνθεηκέλσ ε απαγφξεπζε ηεο κεηαθνξάο) λα είλαη θαηάιιεινο, λα κελ είλαη 

δπζαλάινγνο, θαη λα κελ επάγεηαη δηαθξίζεηο. Καηλνηνκία εηζάγεηαη κε ηελ παξάγξαθν 3. ε 

απηήλ, θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 10 ΑΚ, πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ηνπ δηθαίνπ ηεο 

θαηαζηαηηθήο έδξαο θαη ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη κηα ΙΚΔ ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην, 

σο lexsocietatis, ελφζσ είλαη θαηαρσξεκέλε ζην ΓΔΜΗ, αθφκα θαη αλ έρεη ηελ πξαγκαηηθή 

ηεο έδξα ζην εμσηεξηθφ. Έρεη ζπλεπψο ηε δπλαηφηεηα λα έρεη ην θέληξν δηνίθεζήο ηεο θαη λα 

αλαπηχζζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα (πξαγκαηηθή έδξα) ζε άιιν Κξάηνο κέινο, 

φπσο απηή ε δπλαηφηεηα έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

[απνθάζεηο Centros (C-212/97, Uberseering (C-208/2000) θαη InspireArt (C-167/2001)]. Η 

παξάγξαθνο 4 νξίδεη φηη ε ΙΚΔ κπνξεί λα ηδξχεη δεπηεξεχνπζεο εγθαηαζηάζεηο φπσο 

ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία ή άιιεο κνξθέο δεπηεξεχνπζαο εγθαηάζηαζεο ζε άιινπο 

ηφπνπο ηεο Διιάδαο ή ηελ αιινδαπή. 

 

Αληηπαξαβάιινληαο ηα δχν εηαηξηθά κνξθψκαηα - ΙΚΔ θαη SPE – παξαηεξνχκε πσο ε πξψηε 

παξνπζηάδεη ζε πνιιά ζεκεία νκνηφηεηεο κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε δεχηεξε. 

πκπεξαζκαηηθά, δηαθαίλεηαη πσο βαδίδνληαο πιένλ ζε έλα κνλνπάηη ελνπνίεζεο κε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ε λενεηζαρζείζα εηαηξηθή κνξθή ηεο ΙΚΔ παξνπζηάδεη κηα επειημία φζνλ 

αθνξά ηε δπλαηφηεηα απηήο λα αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη εθηφο ζπλφξσλ φζν θαη ζηελ, 

δηφινπ ήζζνλνο ζεκαζίαο, δπλαηφηεηά ηεο λα επηιέγεη ηε ρψξα θνξνιφγεζήο ηεο. Με 

δεδνκέλε ηελ πςειή θνξνινγία θαζψο θαη ηελ αζηάζεηα πνπ επηθξαηεί ζηα θνξνινγηθά 

δεηήκαηα εληφο ζπλφξσλ Διιάδαο, ε επρέξεηα κεηαθνξάο έδξαο ηεο ΙΚΔ εληφο ζπλφξσλ 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, δίλεη κηα λέα δηάζηαζε ζην Διιεληθφ επηρεηξείλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΟΣΑΕΙ / ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

ηνρεχνληαο ζηελ δεκηνπξγία κηαο επέιηθηεο θαη ειθπζηηθήο εηαηξηθήο κνξθήο, ρσξίο πνιιέο 

δηαηππψζεηο, εληάρζεθε ζην Διιεληθφ Γίθαην ε ΙΚΔ, αθνινπζψληαο ηφζν ην πξφηππν μέλσλ 

λνκνζεζηψλ, φζν θαη ην πξφηππν ηεο Δπξσπατθήο Ιδησηηθήο Δηαηξίαο, ε νπνία βεβαίσο 

δηαζέηεη δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Αλεμάξηεηα απφ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ εηαηξηθψλ κνξθψλ απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ηνχηε ε δπλαηφηεηα παξνπζηάδεη 

νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. 

Η ΙΚΔ, πξνζθέξνληαο πνηθίιεο παξαιιαγέο, ηθαλνπνηεί φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζεκεξηλνχ ειιεληθνχ επηρεηξείλ, ελψ ε θαηάιιεια δνκεκέλε κνξθή ηεο εμππεξεηεί ηε κηθξή 

θαη ηε κεζαία επηρείξεζε. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηίηιν ηνπ λφκνπ, πξφθεηηαη γηα εηαηξηθή 

κνξθή, ζπλεπψο ε ΙΚΔ δελ απνηειεί παξαιιαγή ηεο ΔΠΔ. Ωζηφζν, ε επζηάζεηα ηεο, σο άλσ, 

παξαδνρήο επζηαζεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε χπαξμεο θαη κε θεθαιαηνπρηθψλ εηζθνξψλ, δηφηη νη 

δνκηθέο νκνηφηεηεο κε ηελ ΔΠΔ είλαη αληηιεπηέο, εθφζνλ ε πεξηνπζία ηεο (ΙΚΔ) απνηειείηαη 

απνθιεηζηηθά απφ θεθαιαηνπρηθέο εηζθνξέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πξνζσπηθέο 

εηαηξίεο επηβάιιεηαη ε χπαξμε ελφο πξνζσπηθά επζπλφκελνπ εηαίξνπ, ελψ ζηηο ΑΔ θαη ζηηο 

ΔΠΔ πθίζηαληαη πνιπάξηζκεο θαη δχζθνιεο ξπζκίζεηο. Απελαληίαο ε ΙΚΔ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ επειημία, ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν δελ απαληάηαη ζηελ ΔΠΔ, θαζψο ε λνκνζεζία ηεο δελ 

έρεη εθζπγρξνληζζεί ηα ηειεπηαία 57 ρξφληα. Δπίζεο 

Καηά ζπλέπεηα ηίζεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν ε Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή εηαηξία (ε 

ΙΚΔ) δχλαηαη λα ηθαλνπνηήζεη, νιηθά ή κεξηθά, αλάγθεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο άιιεο, ήδε 

ππάξρνπζεο ζηελ Διιάδα, εηαηξηθέο κνξθέο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε αλ ε 

χπαξμε πεξηζζφηεξσλ εηαηξηθψλ κνξθψλ, πνπ εμππεξεηνχλ θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ηηο ίδηεο 

αλάγθεο, απνηειεί νπζηαζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ 

γεληθφηεξα. 

Σα εξσηήκαηα απαζρνινχλ νπσζδήπνηε ην λνκνζέηε φηαλ επηρεηξεί κείδνλεο 

εηαηξηθέο ξπζκίζεηο. ε θάζε πεξίπησζε ππνζηεξίδεηαη ε χπαξμε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ 

εηαηξηθψλ κνξθψλ. Δθφζνλ φκσο κηα εηαηξηθή κνξθή ηθαλνπνηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο έλαληη 

θάπνηαο άιιεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε δεχηεξε ελδερνκέλσο λα εθιείςεη, δελ ππάξρεη ιφγνο λα 

εκπνδίδεηαη. 



46 

 

 Αλακθίβνια απαηηείηαη ε πνηθηιία ησλ εηδψλ, γηα ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ή γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ. Γηα ηηο εηαηξηθέο κνξθέο σζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα 

ηζρχεη ε ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα δηαθπιάζζεη είδε ή ζηνηρεία πνιηηηζκηθά πνπ απεηινχληαη κε 

εμαθάληζε. 

Απνηειεί γεγνλφο ε εμαθάληζε εηαηξηψλ, φπσο ε societasomniumbonorum θαη ε 

commenda, θαζφηη απέηπραλ ή δελ ζπκβάδηδαλ κε ηελ επνρή ηνπο.  Με ηελ εκθάληζε 

λεφηεξσλ κνξθψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο ίδηεο επηρεηξεκαηηθέο 

αλάγθεο, παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα επηβίσζεο ζε νξηζκέλεο εηαηξηθέο κνξθέο. Σν 

θαηλφκελν απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ην λνκνζέηε κε ηνλ παξακεξηζκφ ησλ δηαπηζησκέλα 

ππεξθαιππηφκελσλ εηαηξηθψλ κνξθψλ. Δλλνείηαη φηη ηα ζηνηρεία ησλ κνξθψλ πνπ 

εμαθαλίδνληαη, επηβηψλνπλ κέζα απφ επφκελεο εηαηξηθέο κνξθέο. 

 Δπηζηξέθνπκε ινηπφλ ζην αξρηθφ εξψηεκα θαηά πφζν ε ΙΚΔ είλαη ηθαλή λα 

ππνθαηαζηήζεη άιιεο εηαηξηθέο κνξθέο.  Η απάληεζε βξίζθεηαη ζην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ΙΚΔ, ην νπνίν ηεο επηηξέπεη λα δηεθδηθεί ζνβαξφ κεξίδην ηεο αγνξάο ησλ εηαηξηθψλ 

κνξθψλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο εηαηξηθέο κνξθέο. 

 Δπηθεληξψλνπκε ην ελδηαθέξνλ ζην εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΙΚΔ, ραξαθηεξηζηηθφ 

ην νπνίν δηθαηνινγεί ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ επειημία ηεο θαη είλαη κάιινλ ε κεγάιε 

θαηαζηαηηθή ειεπζεξία. Αλεμάξηεηα αλ  έρνπλ γίλεη πνιιέο αλαθνξέο γηα ην γλσζηφ 

πιενλέθηεκα ηνπ κεδακηλνχ θεθαιαίνπ ηνπ 1 επξψ. 

Η δηεχξπλζε ησλ δπλαηψλ εηζθνξψλ απνηειεί ηελ θπξίσο πξσηνηππία ηεο ελ ιφγσ 

ειεπζεξίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζπκβάιινπκε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηελ θνηλή 

πξνζπάζεηα. Σαπηφρξνλα δηαπηζηψλνπκε θαη πνιιέο άιιεο θαηαζηαηηθέο ξήηξεο, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ζρεηηθά αζπλήζηζηεο ξήηξεο. 

 Η δπλαηφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή λα ηξνπνπνηεί ην θαηαζηαηηθφ (άξζξν 68 §3), ν δηνξηζκφο ηνπ 

δηαρεηξηζηή – ελδερνκέλσο θαη ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δηαρεηξηζηψλ απφ έλαλ εηαίξν (άξζξν 

60), ε αλάθιεζε απφ ηνπο εηαίξνπο, ηνπ δηαρεηξηζηή νξηζκέλνπ ρξφλνπ κφλν γηα νξηζκέλνπο 

ιφγνπο (άξζξν 59), ν πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ θάζε εηαίξνπ γηα ηε ιήςε 

νξηζκέλσλ απνθάζεσλ (άξζξν 72 §2) απνηεινχλ νξηζκέλα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. 

Αμηνζεκείσην είλαη επηπιένλ ην γεγνλφο. φηη πέξαλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ε adhocζπλαίλεζε ησλ 

εηαίξσλ κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο φπσο είλαη ην πξαθηηθφ «δηά 

πεξηθνξάο» (άξζξν 73) θαη κάιηζηα ρσξίο λα είλαη αλαγθαίεο νη ππνγξαθέο ησλ εηαίξσλ ζην 

ίδην έγγξαθν (φπσο νξίδεη ην άξζξν 32 § 3 θ.λ. 2190/1920), ε ζπγθξφηεζε θαζνιηθήο 

ζπλέιεπζεο (άξζξν 70 §4), ε ζπλεδξίαζε ηεο ζπλέιεπζεο ζε νπνηνδήπνηε ηφπν (άξζξν 71 

§1) ε απηνχζηα δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζηελ εθθαζάξηζε θαη άιια.  
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 «Πξνίθα» ζπλεπψο ηεο ΙΚΔ είλαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα δηακνξθψλεηαη θαηά ηε 

βνχιεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη λα παίξλεη πνηθίιεο κνξθέο θαη εθδνρέο πνπ κπνξνχλ λα 

ηελ ηνπνζεηήζνπλ απφ ηε κηα άθξε ηνπ εηαηξηθνχ θάζκαηνο, ηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο, κέρξη 

ηελ άιιε, ηηο θεθαιαηνπρηθέο. Η ΙΚΔ πξννξίδεηαη κελ θαηαξρήλ γηα ηε κηθξνκεζαία 

επηρείξεζε, αιιά κε ηα φξηα πνπ ηίζεληαη, κπνξεί λα ζηεγάζεη θαη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. 

 Δθηφο ησλ σο άλσ δπλαηνηήησλ, ππάξρεη θάηη πεξηζζφηεξν θαη απηφ ζα κπνξνχζακε 

λα ην νλνκάζνπκε «εηαηξηθνπνίζε» ησλ εμσεηαηξηθψλ ζπκβάζεσλ. 

Όπσο γλσξίδνπκε, νη εηαηξηθέο ζρέζεηο δελ δηέπνληαη κφλν απφ ην εηαηξηθφ, αιιά θαη απφ ην 

δίθαην ησλ ζπκβάζεσλ. Πνιιέο θνξέο κέηνρνη ή εηαίξνη θξνληίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε εμσεηαηξηθέο ζπκθσλίεο θαη πέξαλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ – απηά ηα δχν δε καδί – 

θαηαζηαηηθφ θαη ζπκθσλίεο – ζπλαπνηεινχλ ηε ζπλνιηθή ράξηα ηεο εηαηξίαο πνπ, φπσο φκσο 

ππνζηεξίδεη ε θξαηνχζα ζεσξία ηνπ ρσξηζκνχ εηαηξηθψλ θαη εμσεηαηξηθψλ ξεηξψλ, έρεη 

θάπνπ κία ηνκή. Σν δήηεκα είλαη φηη ε ηνκή απηή δελ βξίζθεηαη ζην ίδην ζεκείν ζε φιεο ηηο 

εηαηξηθέο κνξθέο. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο ΙΚΔ ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο εηαηξηθψλ δηακνξθψζεσλ, 

φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ελψ δελ πθίζηαηαη θιεηζηφο αξηζκφο ησλ κε 

πξνβιεπφκελσλ.  Η δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζ’ απηφ ην δήηεκα (άξζξν 50 §2) νξίδεη: 

«Δηδηθφηεξεο ζπκθσλίεο ησλ εηαίξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην θαηαζηαηηθφ είλαη ηζρπξέο, αλ δελ 

πξνζθξνχνπλ ζηνλ παξφληα λφκν». ην ίδην πλεχκα είλαη θαη ε δηάηαμε (άξζξν 94 §1) πνπ 

πξνβιέπεη ηλ ηζφηεηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εηαηξηθά 

κεξίδηα ηεο ΙΚΔ, «αλ δελ πξνβιέπεηαη θάηη άιιν ζην θαηαζηαηηθφ». Απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο 

πξνθχπηεη ν θαλφλαο φηη ζηελ ΙΚΔ θάζε ηη πνπ δελ απαγνξεύεηαη επηηξέπεηαη, θαη φηη ην 

ζπκθσλνχκελν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πξνζθξνχεη ζην λφκν, άκεζα ή έκκεζα, απνηειεί 

ηκήκα ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο. 

Δλ θαηαθιείδη, εζηηάδνληαο ζηελ «πξνίθα» ηεο ΙΚΔ, δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε φηη 

επαλεηιεκκέλα ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο δελ δειεάδεηαη κφλν απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ην εηαηξηθφ δίθαην, αιιά θαη απφ πνηθίιεο ηερληθήο θχζεσο delicatessen, πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε δσή ηεο εηαηξίαο. ηνλ ηνκέα απηφ, ε λνκνζεζία γηα ηελ ΙΚΔ πξνβιέπεη 

πνηθίιεο δηεπθνιχλζεηο, φπσο είλαη ε έιιεηςε ππνρξεσηηθήο ζπκβνιαηνγξαθηθήο 

παξέκβαζεο, ε έιιεηςε ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο γηα ηνπο εηαίξνπο, ε δπλαηφηεηα ζχληαμεο 

ησλ εηαηξηθψλ εγγξάθσλ ζε μέλε γιψζζα, ε απνζχλδεζε ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ 

αδεηνδφηεζε ηεο αζθνχκελεο επηρείξεζεο, ε απαιιαγή απφ ηε δεκνζηφηεηα δηά ηεο 

Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο θ.ά. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο ηερληθήο 

πεξηζζφηεξν θχζεσο, πνπ φκσο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 
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θαζεκεξηλφηεηα ηεο εηαηξίαο, πέξαλ ηνπ εχπιαζηνπ θαη εππξνζάξκνζηνπ πνπ δηαζέηεη. ηηο 

ξπζκίζεηο απηέο θαηαηάζζεηαη θαη ην «θεθάιαην ηνπ 1 επξψ». 

 Η ζέζε ηεο ΙΚΔ ζην θάζκα ησλ εηαηξηθψλ κνξθψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα άθξα ηνπ.  

ηε κηα άθξε είλαη ε αθαλήο εηαηξία, θαζψο επίζεο θαη νξηζκέλεο κηθξέο επθαηξηαθέο 

εηαηξηθέο ζπλεξγαζίεο, φπνπ νη εηαίξνη δελ ελδηαθέξνληαη γηα θάπνην κνληκφηεξν εηαηξηθφ 

έλδπκα. ηελ πεξίπησζε απηή ε ΙΚΔ είλαη πεξηηηή. ηελ άιιε άθξε ηνπ θάζκαηνο είλαη νη 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο, πνπ θπζηνινγηθά θαηαθεχγνπλ ζηελ Α.Δ., φρη κφλν εθείλεο πνπ 

πξννξίδνληαη γηα εηζαγσγή ζην ρξεκαηηζηήξην, αιιά θαη άιιεο πνπ έρνπλ αλάγθε ηα εηδηθά 

εξγαιεία ρξεκαηνδφηεζεο ή άιιεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο ξπζκίζεηο ηεο Α.Δ.  Η ΙΚΔ εδψ 

είλαη αλεπαξθήο. Με ηελ αθαίξεζε ησλ δχν άθξσλ, θαίλεηαη φηη νη άιιεο επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ θαηά κέγα κέξνο λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηελ ΙΚΔ. Μεγάιε είλαη επίζεο ε γθάκα ησλ 

θαηαζηαηηθψλ επρεξεηψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο, ελψ ν λφκνο νξίδεη ηη 

ζπκβαίλεη αλ δελ ππάξμνπλ εηδηθέο ζπκθσλίεο. Σν δήηεκα φκσο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ απηψλ, θαζψο απηέο αθξηβψο απνηεινχλ πιενλέθηεκα ηεο ΙΚΔ. 

ην ζεκείν απηφ  ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε επηζπκεηή δηακφξθσζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ αξρή, δηφηη ε εθ ησλ πζηέξσλ εηζαγσγή ξεηξψλ ή 

ε ηξνπνπνίεζή ηνπο κπνξεί λα θαηαζηεί δχζθνιε, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη νκνθσλία.  

 Καηαιήγνληαο κπνξεί λα ηεζεί εθ λένπ ην βαζηθφ εξψηεκα: Πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ 

νη εηαηξηθέο κνξθέο, ζην κέηξν πνπ επηθαιχπηνληαη απφ ηελ ΙΚΔ; Η απάληεζε είλαη κάιινλ 

φρη θαη ζίγνπξα φρη πξνο ην παξφλ. 

Η εηαηξηθή απηή κνξθή έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα, απνηειεί κεηεμέιημε ηεο ΔΠΔ θαη 

απεπζχλεηαη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Γίλεηαη έκθαζε αθφκε ζηε ζχζηαζε κε ειάρηζην 

θεθάιαην ηνπ ελφο επξψ, εηδηθά ζηελ πεξίνδν θξίζεο πνπ δηαλχνπκε θαζψο θαη ζηε 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θφζηνπο ράξε ζηελ ππεξεζία κηαο ζηάζεο.  

 Θα ήηαλ παξάιεςε λα κελ αλαθεξζεί θαη έλα κεηνλέθηεκα ηεο εηαηξίαο, πνπ είλαη ε 

απαγφξεπζε ζηελ ΙΚΔ ζηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία έρεη εθ λφκνπ νξηζζεί 

άιιε εηαηξηθή κνξθή. Πίζσ απφ απηφ, πξνθαλψο ππνβφζθεη ε πξνζπάζεηα ηνπ λνκνζέηε λ’ 

απνηξέςεη ηε κεηαηξνπή φισλ ησλ εηαηξηψλ ζε ΙΚΔ ιφγσ ηεο επειημίαο θαη ηνπ 

απξνυπφζεηνπ απηήο. 

 Κιείλνληαο, ζεσξψ πσο ε ΙΚΔ θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο έλαληη ησλ ππνινίπσλ 

εηαηξηθψλ κνξθψλ, ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηαλχνπκε, ρσξίο φκσο λα ηηο αληηθαζηζηά 

εμ’ νινθιήξνπ, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε. 

Μφλν ν ρξφλνο ζα δείμεη αλ ε ΙΚΔ ζα πεηχρεη, θαη αλ πξάγκαηη ζα πξνηηκεζεί. 

Οπνηαδήπνηε δηνξζσηηθή παξέκβαζε ηνπ λνκνζέηε ζα έξζεη ελ επζέησ ρξφλσ.   
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