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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Το 2012 θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα, με το νόμο 4072/2012, ένας νέος εταιρικός 

τύπος, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.  Με το νέο θεσμικό πλαίσιο του 

προαναφερθέντος νόμου, επιχειρείται, με βάση την  ευρωπαϊκή εταιρική μορφή, 

«Societas Privata Europeau» (SPE), ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού εταιρικού 

δικαίου. Συγκεκριμένα, με το νέο εταιρικό τύπο, γίνεται, μια προσπάθεια  απλοποίησης 

των διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας της μικρομεσαίας επιχείρησης. Στην 

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, τα εταιρικά μερίδια ανάγονται όχι αποκλειστικά στο 

κεφάλαιο, ως μοναδικό παρονομαστή, αλλά σε ένα ευρύτερο παρονομαστή, που 

αποτελείται από την αξία του συνόλου διαφορετικών εισφορών των εταίρων. Ως εκ 

τούτου, οι λογιστικοί χειρισμοί συγκροτήσεως και των μεταβολών του εταιρικού 

κεφαλαίου της Ι.Κ.Ε., προϋποθέτουν ανάλογη λογιστική απεικόνιση. Επίσης, με το 

νόμο 4072/2012, παρέχεται η δυνατότητα, μετατροπής και συγχώνευσης, 

οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, σε Ι.Κ.Ε . Η λειτουργία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 

εταιρείας στην πράξη, ακολουθεί τις οριζόμενες εκ του νόμου διαδικασίες. Τέλος, η 

ανάδειξη της νέας εταιρικής μορφής, εξαρτάται από την διάθεση του επιχειρηματικού 

κόσμου, να χρησιμοποιήσει τις  καινοτομίες που προσφέρει η Ι.Κ.Ε.  αλλά και να 

αντιμετωπίσει τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο :ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, πραγματοποιείται η εισαγωγή στον νέο εταιρικό τύπο, της 

Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και στο πλαίσιο που την περιβάλλει. Επίσης 

παρουσιάζεται ο σκοπός της παρούσας εργασίας, καθώς και τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

τα οποία πρόκειται να απαντηθούν. Τέλος, παρατίθεται ο βασικός κορμός που ακολουθείται 

και αποτελεί τη δομή της εργασίας.   

 

 

1.1 Εισαγωγή Στην Ι.Κ.Ε.  

 

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται η τάση  προς αναμόρφωση του εταιρικού ευρωπαϊκού 

δικαίου. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην ανάπτυξη και υποβοήθηση της 

μικρομεσαίας επιχείρησης. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, εγγράφεται και η εισαγωγή του 

νομικού προσώπου της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Με τις διατάξεις του νέου νόμου 

4072/20121 εισάγεται ένας νέος  εταιρικός τύπος  για πρώτη φόρα μετά από παραπάνω από 50 

χρόνια από την τελευταία  ένταξη εταιρικής μορφής στο ελληνικό δίκαιο. Συγκεκριμένα 

εισάγεται ο τύπος της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας   (ΙΚΕ). 

Ένας από τους βασικότερους λόγους θεωρείται  το γεγονός ότι ο ενδιάμεσος εταιρικός 

τύπος που προσφέρεται από το ελληνικό εταιρικό δίκαιο, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

(«ΕΠΕ»), διέπεται από διατάξεις οι οποίες ουδέποτε επικαιροποιήθηκαν ουσιωδώς και έχουν 

υποστεί πια  τη φθορά του χρόνου. Ο εταιρικός τύπος της ΕΠΕ,  δυστυχώς δεν έδειξε να μπορεί 

ανταποκρίνεται στον ρόλο που ο νομοθέτης ήθελε να της αποδώσει, αλλά ούτε και σ’ εκείνον 

που ο τελικός χρήστης ήθελε αυτή να αποκτήσει. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που 

έχουν γίνει για την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου που διέπει τις ΕΠΕ, ο νόμος 3190/1955 

δεν έχει τροποποιηθεί και δεν έχει  υποστεί ουσιαστική επικαιροποίηση.  

 

 

1. ΦΕΚ 86 /τ.Ά / 11.4.2012 και Εγκ. Υπ. Αναπτ. Κ2-4113/8.6.2012  
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Με την  ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία επιδιώκεται η εισαγωγή ενός ευέλικτου, 

σύγχρονου εταιρικού σχήματος που συνδυάζει στοιχεία κεφαλαιουχικής και προσωπικής 

εταιρείας . Πρόκειται για ένα ιδανικό σχήμα  για τη στέγαση της μικρομεσαίας επιχείρησης. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου η  εισαγωγή ενός νέου εταιρικού τύπου 

κρίθηκε αναγκαία για διάφορους  λόγους, ήτοι:  

1.Απο την ανάγκη διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας  μέσω ενός εταιρικού 

τύπου  που από την μια διασφαλίζει την  περιορισμένη ευθύνη των εταίρων και από την άλλη 

είναι ευέλικτος και εύκολος  στην ίδρυση.        

2 Από την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα της ίδρυσης   και λειτουργίας εταιρειών  με  ιδιαίτερα 

χαμηλό κόστος σύστασης και μειωμένη γραφειοκρατία. 

3.Απο την ανάγκη  να δοθεί η δυνατότητα της ίδρυσης   και λειτουργίας εταιρειών με πολύ  

μικρό κεφάλαιο. (ελάχιστο κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον ενός ευρώ).  

Με τον νέο αυτό εταιρικό τύπο η έννοια του κεφαλαίου λαμβάνει διαφορετικές 

εκφάνσεις. Πιο συγκεκριμένα  το εταιρικό μερίδιο αποσυνδέεται από το κεφάλαιο και μπορεί 

να αποτελείται από τριών ειδών εισφορές. Έτσι  με τον νέο εταιρικό τύπο δίδονται  οι παρακάτω 

δυνατότητες :  

α)Μέσω της κεφαλαιακής εισφοράς προσφέρεται ρευστότητα στην εταιρεία για την κίνηση 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

β)Μέσω της  εγγυητικής εισφοράς βελτιώνεται η φερεγγυότητα και αυξάνεται η αξιοπιστία της 

εταιρείας και  

γ)Μέσω  της  εξωκεφαλαιακής εισφοράς προσδίδεται αξία και εξουσία σε εταίρο με 

διαφορετικού είδους συμμετοχή, η οποία δεν προϋποθέτει οικονομική επιφάνεια.  

Το γεγονός ότι οι εισφορές είναι διαφορετικής φύσεως, επιτρέπει την αξιοποίηση της 

συνεισφοράς κάθε εταίρου στη μορφή που είναι κρίσιμη ανάλογα με τις συνθήκες. 

Εκτός από τα παραπάνω, η Ι.Κ.Ε. διακρίνεται για την ευελιξία και την απλότητα της 

τόσο στην ίδρυση όσο και στην λειτουργία της. Οι καινοτομίες και τα επιχειρηματικά εργαλεία 

που προσφέρει ο νέος αυτός  εταιρικός τύπος, συμβάλλουν στην παρούσα συγκυρία, δεδομένου 

της οικονομικής κρίσης, στην ενίσχυση και διευκόλυνση της μικρομεσαίας επιχείρησης. 
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1.2 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας  

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, να παρουσιάσει την τάση για αναμόρφωση 

του εταιρικού δικαίου,  το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της Ι.Κ.Ε. καθώς και το 

λογιστικό χειρισμό για την ενημέρωση των βιβλίων της. 

 

1.3 Ερευνητικά Ερωτήματα  

 

Τα ερωτήματα στα οποία θα δώσει απαντήσεις η παρούσα εργασία προκύπτουν κυρίως από 

την ανάγκη αποσαφήνισης και απλούστευσης των πληροφοριών γύρω από τη σύσταση, 

λειτουργία και λογιστική παρακολούθηση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. 

Τα βασικότερα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν μέσω της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας είναι: 

1. Ποιες είναι οι καινοτομίες  της Ι.Κ.Ε  

2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα έναντι των άλλων εταιρικών τύπων και ποια τα 

μειονεκτήματα της   

3. Ποιοι είναι οι λογιστικοί χειρισμοί της συγκροτήσεως και των μεταβολών του εταιρικού 

κεφαλαίου στην Ι.Κ.Ε. 

4. Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις , μετατροπής  ΙΚΕ σε εταιρεία άλλου 

νομικού τύπου και μετατροπής εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ. 

 

1.4 Δομή Της Διπλωματικής Εργασίας  

 

 Στο πρώτο κεφάλαιο και συγκεκριμένα στην εισαγωγή γίνεται αναφορά για τον 

καινούργιο εταιρικό τύπο που εισάγεται στην Ελλάδα. Επίσης, αναφέρεται ο σκοπός 

της διπλωματικής εργασίας και τίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η βιβλιογραφική επισκόπηση. Συγκεκριμένα 

παρουσιάζονται άρθρα διαφόρων επιστημόνων του κλάδου των οικονομικών και 

νομικών επιστημών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα την έρευνα και μελέτη της 

εταιρείας Societas Privata Europeau (SPE). 
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 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 

εταιρείας. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία σύσταση της Ι.Κ.Ε. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λογιστική παρακολούθηση των εισφορών. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι λογιστικοί χειρισμοί των εισφορών  με πρακτικά 

παραδείγματα. 

 Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία μετατροπής εταιρειών σε ΙΚΕ καθώς 

και η διαδικασία συγχώνευσης εταιρειών. 

 Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται πρακτικό παράδειγμα λειτουργίας μονοπρόσωπης 

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. 

 Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα σχετικά με την Ι.Κ.Ε., οι 

περιορισμοί που εμφανίστηκαν καθώς και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  

 Στο τέλος της διπλωματικής εργασίας, παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής ένωσης, επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη και υποβοήθηση της μικρομεσαίας επιχείρησης, η οποία αποτελεί την κινητήριο 

δύναμη της Ε.Ε.. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, εγγράφεται η πορεία προς την εισαγωγή ενός 

κατάλληλου τύπου ιδιωτικής εταιρείας που θα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων 

της μικρομεσαίας επιχείρησης. Η νομική μορφή, η οποία προτείνεται από την ευρωπαϊκή 

επιτροπή με σκοπό την καθιέρωση της, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ένωση, είναι η εταιρεία, 

με την ονομασία Societas Privata Europeau (SPE). Στην σύγχρονη αυτή τάση, στηρίχθηκε και 

η εισαγωγή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, στην Ελλάδα, με το ν.4072/2012. και 

επέφερε αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο και στο ελληνικό επιχειρείν. Η ιδιότυπη εταιρική μορφή 

του σύγχρονου εταιρικού μοντέλου της SPE, όπως ήταν φυσικό, κέντρισε το ενδιαφέρον των 

επιστημόνων της οικονομικής και νομικής επιστήμης. Οι επιστήμονες με σκοπό την μελέτη, 

για την προαγωγή της δραστηριότητας της  μικρομεσαίας επιχείρησης στην εσωτερική αγορά 

της Ε.Ε., θέλησαν να εμβαθύνουν στα ενδότερα των προτάσεων της ευρωπαϊκής επιτροπής 

περί του καταστατικού της SPE.     

            Η Van Den Braak (2010), μελετά και αναλύει, τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής 

εταιρείας « Societas Privata Europaea», την ενδεχόμενη ύπαρξη ανάγκης και απαιτήσεων 

προκειμένου να δημιουργηθεί η SPE και να υιοθετηθεί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 

την προστασία που παρέχει η εταιρεία στους μετόχους και τους πιστωτές της. Μέσω της 

μελέτης συμπεραίνεται, ότι η απουσία πραγματικής  γνώσης και βεβαιότητας, για την SPE σε 

συνδυασμό με το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, που εφαρμόζεται, δεν ωφελούν κατά πάσα 

πιθανότητα, την επιχειρηματική κοινότητα που επιζητεί νομική εξασφάλιση. Αβέβαιη, 

χαρακτηρίζεται και η προοπτική για εξασφάλιση του πιστωτή, αλλά και του μετόχου της « 

Societas Privata Europaea».   

Οι Lewis & Buzdrev (2012), παρουσίασαν αρχικώς, την δυναμική των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάγκη βελτίωσης των επιδόσεων τους 

διασυνοριακώς, στην κοινή αγορά, καθώς αποτελούν την κινητήριο δύναμη της Ε.Ε. 

Μελέτησαν και παρουσίασαν την ευρωπαϊκή εταιρεία, «Societas Privata Europaea» και τις 

ευελιξίες που η ίδια μπορεί να προσφέρει για την βελτίωση της επιχειρηματικότητας,  

τονίζοντας όμως ότι αποτελεί τροχοπέδη η δυσαρμονία των εθνικών δικαίων και νομοθεσιών 

που πρόκειται να τη στεγάσουν, επισημαίνοντας τη δυσκολία λήψης αποφάσεων περί της 
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εξεύρεσης λύσης. Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες,  η συνεχής έμφαση που δίνεται στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανάκαμψη της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε και η διάθεση 

των επιχειρηματιών να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες τους εντός της αγοράς της , θα έχουν 

αποτέλεσμα , εφόσον εναρμονιστεί το εθνικό εταιρικό δίκαιο των κρατών- μελών της και 

διαμορφωθεί αναλόγως το καταστατικό της SPE. 

Η Παγώνη (2012), μελέτησε και παρουσίασε, τις βασικές καινοτόμες ρυθμίσεις που 

αφορούν την «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», η οποία εισάγεται με το νόμο 4072/2012, 

καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής «Societas Privata Europaea» (SPE), για 

την εισαγωγή της  οποίας εγγράφεται προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων της μικρομεσαίας επιχείρησης. Κύριος στόχος της, ήταν η 

μελέτη ζητημάτων που αφορούν, την κινητικότητα και ελευθερία εγκατάστασης των εταιρειών 

στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Με την ανάλυση των δύο εταιρικών τύπων, διαφαίνεται η 

ικανότητα της «ΙΚΕ», να εκπληρώσει ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχεδιαζόμενη 

στο πρότυπο της «SPE», εν αναμονή βέβαια της ολοκλήρωσης της θεσμοθέτησης της δεύτερης 

και της συνύπαρξης των δύο εταιρικών τύπων. 

Οι  Lewis et al. (2013) , ανέλυσαν και παρουσίασαν, τις βασικές αρχές του 

προτεινόμενου καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας, « Societas Privata Europaea» (SPE) 

και παράλληλα μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός της 

αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπάθεια επέκτασης της δραστηριότητας τους πέραν 

των εθνικών τους συνόρων.  Μέσα από την μελέτη συμπεραίνεται η ανάγκη για εκσυγχρονισμό 

του επιχειρηματικού τοπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της συμφωνίας για την 

οριστικοποίηση του καταστατικού της SPE, η οποία και θα προάγει, αφενός την νέα 

επιχειρηματικότητα και αφετέρου την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. 

Οι  Eckardt & Kerber (2014), αναλύουν και μελετούν, παραθέτοντας ένα γενικό 

θεωρητικό πλαίσιο για τους κανονισμούς του εταιρικού δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εισαγωγής της ευρωπαϊκής εταιρείας SPE, 

προοριζόμενης ως είναι, με το σχέδιο κανονισμού, για τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, στο εσωτερικό της Ε.Ε.  Συμπεραίνεται, 

ότι, η SPE, διαμέσου των πρόσθετων επιλογών και καινοτομιών που παρουσιάζει, ως νομική 

μορφή, σχεδιασμένη για την επιχειρηματική δραστηριότητα σε πολλά κράτη-μέλη, 

παρουσιάζει μια σαφή στρατηγική διεθνοποίησης και είναι δύσκολο να θεωρηθεί ότι μπορεί 
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να αποφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της ευρωπαϊκής 

ένωσης.   

Οι  Siems  et al. (2009), αναλύουν κατά πόσο η επικείμενη «SPE», θα είναι μια 

ελκυστική νέα εταιρεία, διερευνώντας τα θέματα   εταιρικής διαχείρισης, προστασίας των 

πιστωτών και της γενικότερης λογικής, ανάπτυξης της εταιρείας. Συμπεραίνουν ότι η  εταιρεία 

« Societas Privata Europaea», θα είναι η μια πολύ ευέλικτη νομική μορφή και με μειωμένα 

κόστη λειτουργίας, επισημαίνοντας  βέβαια, το μη ικανοποιητικό  επίπεδο προστασίας των 

πιστωτών. 

Η  Eckardt (2012), μελετά την προσφορά της «SPE», στη βάση της σημαντικότητας ως 

προς την απασχόληση, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Κάνοντας μια σύντομη επισκόπηση 

σχετικά με την έκταση της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων(ΜΜΕ), στην 

ευρωπαϊκή ένωση, επισημαίνει, τα κύρια εμπόδια ως προς την επιχειρηματική δραστηριότητα 

σε διεθνές επίπεδο (πρόσβαση στη χρηματοδότηση και διαχειριστική ικανότητα διαθέσιμη για 

τα διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με τη διεθνοποίηση)  και εξετάζει το παρόν σχέδιο 

για το καταστατικό της SPE. Συμπεραίνει ότι δεν υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις, κατά της 

εισαγωγής αλλά αντίθετα, θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες των ΜΜΕ. Θα ήταν επιθυμητή 

η άρση των εμποδίων που εμφανίζουν τα κράτη-μέλη ως προς την εισαγωγή της SPE. 

Οι  ιδιαιτερότητες και οι καινοτομίες που εισάγονται και παρουσιάζονται , με το νομικό 

πρόσωπο της Societas Privata Europaea, έχει οδηγήσει τους επιστήμονες της ευρωπαϊκής 

ένωσης, σε μια πορεία εκτενέστερης μελέτης και ανάλυσης, με γνώμονα  την εύρεση λύσεων 

και απαντήσεων στα ερωτήματα που προκύπτουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το νομικό 

πρόσωπο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και ειδικότερα με τις διατάξεις του νέου 

νόμου 4072/2012,  παρουσιάζονται, τα βασικά χαρακτηριστικά, οι καινοτομίες και τα 

επιχειρηματικά εργαλεία που προσφέρουν ευελιξία και απλότητα, τόσο στην ίδρυση όσο και 

στην λειτουργία της. 

 

3.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Της Ι.Κ.Ε 

 

3.1.1. Επωνυμία  

 

Για τον σχηματισμό της νέας εταιρικής μορφής, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής από τους 

συμβαλλόμενους, οποιασδήποτε επωνυμίας ,  φανταστικής ή και μη , με την προϋπόθεση να 

περιέχονται ολογράφως οι λέξεις  «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία 

Ι.Κ.Ε. Με την χρησιμοποίηση των όρων αυτών, αφενός  προσδίδεται η ιδιότητα της εταιρικής 

μορφής ως κεφαλαιουχικής , ενημερώνοντας τους τρίτους συναλλασσόμενους για την εταιρική 

της ιδιότητα. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα απόδοσης της επωνυμίας με λατινικούς 

χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Ταυτόχρονα, κατά αυτόν τον τρόπο τηρούνται τα κριτήρια της 

εταιρικής διαφάνειας, ενημερώνοντας του τρίτους συναλλασσόμενους για την εταιρική της 

ιδιότητα.     

 

3.1.2 Έδρα  

 

Κατά τα αναγραφόμενα του άρθρου 45, επιλύονται τα θέματα επιλογής έδρας και τα επιμέρους, 

σχετικώς ρυθμιζόμενα θέματα, κατά τα οποία θα πρέπει να συμβαδίζει η εκάστοτε ιδρυόμενη 

οικονομική οντότητα της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική 

εταιρεία διατηρεί την έδρα της στο δήμο που ορίζεται από το καταστατικό και σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα μπορεί να την μεταφέρει και σε άλλο κράτος-μέλος του ΕΟΧ με την προϋπόθεση 

αναγνώρισης της νομικής μορφής από τους κανονισμούς που διέπουν την συγκεκριμένη χώρα. 

Τα γενικώς ρυθμιζόμενα θέματα συμβαδίζουν και σε αυτό το σημείο με τον κανονισμό περί 

ευρωπαϊκής εταιρείας (SE)2.  

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του αστικού κώδικα, άρθρο 10, περί νομικών προσώπων, 

ρητώς ορίζεται, ότι η ικανότητα του νομικού προσώπου ρυθμίζεται από το δίκαιο της έδρας 

αυτού. Ωστόσο,  παρακάμπτεται κατ΄ εξαίρεση  το συγκεκριμένο άρθρο, και προτείνεται η 

υιοθέτηση του δικαίου της καταστατικής έδρας. Επομένως καινοτομία αποτελεί το γεγονός 

αυτό, αφού, με την καταχώριση της  ΙΚΕ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νομικό πρόσωπο 

διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, ακόμα και αν έχει την πραγματική του έδρα στο εξωτερικό. 

«Έχει συνεπώς τη δυνατότητα να έχει το κέντρο διοίκησής της και να αναπτύσσει την 

οικονομική της δραστηριότητα (πραγματική έδρα) σε άλλο Κράτος, όπως αυτή η δυνατότητα 

έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον χώρο της ΕΕ» 3 .  

 

3.1.3 Διάρκεια  

 

Σχετικά με τη διάρκεια της εταιρίας, του άρθρου 46, υπάρχει η επιλογή της καταστατικής 

πρόβλεψης για ορισμένο χρόνο λειτουργίας της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται η 

ακριβής διάρκεια στο καταστατικό σύστασης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ισχύει, 

συγκεκριμένο διάστημα δώδεκα (12) ετών από την εταιρική της έναρξη, εν αντιθέσει με την 

ΕΠΕ, στην οποία δεν υπάρχει ξεχωριστό άρθρο με το οποίο να ορίζεται η διάρκεια της. Τέλος, 

υπάρχει η δυνατότητα  παράτασης  της διάρκειας  της ΙΚΕ, με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα του άρθρου 72 του ν.4072/2012. 

 

 

 

 

 

2.  Άρθρο 8 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 

3.  Αποφάσεις, Centros (C-212/97), Uberseering (C-208/2000) και InspireArt (C-167/2001) 
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3.1.4 Εταιρική Διαφάνεια  

 

Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο εταιρικής διαφάνειας με σκοπό την προστασία των 

συναλλασσόμενων με την εταιρία ορίζονται συγκεκριμένοι κανόνες. Κάθε έντυπο της εταιρίας 

πρέπει να αναγράφει τις ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την υπόσταση της εταιρίας όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 47 του νόμου της ΙΚΕ. Ως βασική υποχρέωση φέρεται, η 

κατασκευή, η διατήρηση ιστοσελίδας4 και η καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο , 

όπου σ’ αυτήν θα αναγράφονται όλες οι απαραίτητες εταιρικές πληροφορίες και μεταβολές, 

που συντελούν στην ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία των συναλλασσόμενων. 

Δεν υπάρχει περιορισμός στην χρήση φιλοξενούμενης ή και κοινής ακόμη ιστοσελίδας, με 

ξεχωριστές εταιρείες, αν το περιεχόμενο της είναι οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

διακρίνεται η μια εταιρική δομή από την άλλη. Επιπροσθέτως, στην εταιρική ιστοσελίδα αλλά 

και στο ΓΕΜΗ5, πραγματοποιείται η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με 

μέριμνα του διαχειριστή, μέσα σε διάστημα τριών μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. 

Η ιδιαίτερη φύση της ΙΚΕ, η ύπαρξη δηλαδή τριών ειδών εταιρικών μεριδίων και 

επομένως η άμεση αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής από το κεφάλαιο, οδηγούν στις 

αυξημένες υποχρεώσεις διαφάνειας που επιβάλλονται. Δημιουργείται επομένως η ανάγκη 

συλλογής πληροφοριών σχετικά τα οριζόμενα του άρθρου 47 παρ. 1 , και ιδιαιτέρως, σχετικά 

με τα πρόσωπα που μετέχουν στην εταιρεία και με το είδος των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνουν. Η διασφάλιση των τρίτων, ως εκ τούτου, κρίνεται υψίστης σημασίας και αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο, παρακάμπτεται το πεδίο του Ν. 2472/1997 περί της προστασίας 

του ατόμου, από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.  

 

 

 

 

 

 

4. Ν.3884/2010 - ΟΔΗΓΙΑ 2007/36 και Π.Δ. 86/2011-ΟΔΗΓΙΑ 2009/109 

5. Ν.3419/2005, Γ.Ε.ΜΗ.  
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3.1.5 Ίδρυση  

 

Στα άρθρα 49,50 και 51 του νόμου ορίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο κατά το οποίο συστήνεται 

η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η ΙΚΕ  συνίσταται από 

ένα ή περισσότερα φυσικά η νομικά πρόσωπα (ιδρυτές). Η  πράξη σύστασης της εταιρείας 

καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, που πρέπει να περιέχει το καταστατικό, σε αντίθεση με τις 

ΕΠΕ, όπου σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3190/55, ορίζεται ότι η σύσταση της καταρτίζεται 

μέσω συμβολαιογραφικού εγγράφου. Σε άλλη περίπτωση, απαιτείται συμβολαιογραφικό 

έγγραφο, αν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου, ή  αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά 

στοιχεία , για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός, ή  τέλος αν επιλέγεται από 

άλλα μέρη η τήρηση του συγκεκριμένου τύπου. Ιδρυτής της εταιρίας μπορεί να είναι ένα ή 

περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει, κατά την υπογραφή της 

ιδρυτικής πράξης να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, μπορούν δε να είναι ημεδαπά ή 

αλλοδαπά.  

 Το περιεχόμενο του καταστατικού όπως ορίζεται από το νόμο  της εταιρίας πρέπει να 

αποτελείται:   

1. Το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των 

εταίρων  

2. Την εταιρική επωνυμία  

3. Την έδρα της εταιρίας   

4. Το σκοπό της εταιρίας   

5. Την ιδιότητα της εταιρίας ως ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας  

6. Τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία αυτών, καθώς και το 

κεφάλαιο της εταιρίας.  

7. Τον συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων  

8. Τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που τα μερίδια 

αυτά εκπροσωπούν.   

9. Τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας   
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10. Την διάρκεια της εταιρίας. 

              Το καταστατικό μπορεί να περιέχει και συμφωνίες μεταξύ των εταίρων, οι οποίες είναι 

έγκυρες αν δεν προσκρούουν σε διατάξεις του νόμου περί ΙΚΕ, αλλά και γενικότερα στην 

έννομη τάξη. Η απόδειξη της ευελιξίας του νόμου 4072/2012 είναι ευδιάκριτη καθώς στην 

περίπτωση της ίδρυσης ΙΚΕ, οι διατάξεις του άρθρου 5 Α του Ν.3853/2010 (Α΄90), όπως αυτό 

προστίθεται με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του παρόντος νόμου , εφαρμόζονται ακόμη και αν, 

σύμφωνα με το νόμο απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, για την 

επιδίωξη του σκοπού της. Επομένως η σύσταση της εταιρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί άνευ 

άδειας λειτουργίας, με την προϋπόθεση όμως ότι η λειτουργία της περιορίζεται σε 

προπαρασκευαστικές εργασίες και όχι εκείνες για τις οποίες απαιτείται άδεια.    

 

3.1.6 Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4072/2012, η ΙΚΕ υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των 

διατάξεων, περί υποχρέωσης και αποτελεσμάτων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, του ν.3419/2005. 

Όπως προκύπτει  σειρά πράξεων και στοιχείων της ΙΚΕ υποβάλλονται σε δημοσιότητα6 στο 

Γ.Ε.ΜΗ . 

Συγκεκριμένα σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι παρακάτω πράξεις και στοιχεία: 

 Το όνομα του μοναδικού εταίρου (άρθρο 43 παρ. 4), εάν είναι μονοπρόσωπη 

 Η συμπερίληψη ή απαλοιφή από την επωνυμία της λέξης «μονοπρόσωπη» (άρθρο 44 

παρ. 3)  

 Τα της μεταφοράς της καταστατικής έδρας (έκθεση διαχειριστή, απόφαση μεταφοράς–

άρθρο 45 παρ. 2) 

 Η ιστοσελίδα της εταιρίας (άρθρο 47 παρ. 2) 

 Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 52). 

 Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρίας (άρθρο 53 παρ. 5) - 

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή (άρθρο 63)  

 

 

 

 
  
6. Εγκ .Υπ. Αναπτ.Αντ.και Ναυτ. Κ2-4113/8.6.2012 
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 Οι δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 74  

 Η αποτίμηση η μη των κεφαλαιακών εισφορών σε είδος καθότι εφαρμόζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 77 αναλογικά τα άρθρα 9 και 9α του ΚΝ2190/20 «περί 

ανωνύμων εταιριών». 

 Οι μεταβολές στις εγγυητικές εισφορές (επικαιροποιημένη κατάσταση με την 

μεταβολή που έχει επέλθει και τις εγγυητικές εισφορές των κατ’ ιδίαν εταίρων που 

υφίστανται με το ποσό της ευθύνης που δεν έχει καταβληθεί για κάθε εισφορά–άρθρο 

79 παρ. 7)  

 Η διαπίστωση μείωσης των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως αντίστοιχης μείωσης 

του εταιρικού κεφαλαίου στις περιπτώσεις ακύρωσης ιδίων μεριδίων που αναφέρονται 

στο άρθρο 87. 

 Δήλωση του διαχειριστή για αναπροσαρμογή του κεφαλαίου, στις περιπτώσεις του 

εγκεκριμένου κεφαλαίου (άρθρο 90 παρ. 3) 

 Δήλωση του διαχειριστή για ακύρωση εταιρικών μεριδίων, μείωση του κεφαλαίου αν 

συντρέχει περίπτωση και αναπροσαρμογή του αριθμού των εταιρικών μεριδίων στην 

περίπτωση εξόδου εταίρου (άρθρο 92 παρ. 4) 

 Η προηγούμενη περίπτωση έχει αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση του άρθρου 

93 (αποκλεισμός εταίρου) 

 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη 

της εταιρικής χρήσης δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 98 παρ. 2) 

 Ο διορισμός ελεγκτών (άρθρο 99 παρ. 1) 

 Η λύση της εταιρίας (άρθρο 103 παρ. 2)  

 Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του εκκαθαριστή (άρθρο 104 παρ. 4 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 63) 

 Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης (άρθρο 105 παρ. 6) 

 Απόφαση μετατροπής σε εταιρία άλλης μορφής καθώς και το νέο καταστατικό (άρθρο 

106 παρ. 2) 

 Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ΙΚΕ για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες 

εταιρίες (άρθρο 109παρ. 3)  

 Οι αποφάσεις των εταίρων που εγκρίνουν τη συγχώνευση μαζί με υπεύθυνη δήλωση 

των διαχειριστών των συγχωνευόμενων εταιριών ότι τηρήθηκε η διαδικασία 

προστασίας των δανειστών του άρθρου 110 (άρθρο 112παρ. 3) 

 Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει άκυρη ή αναγνωρίζει την ακυρότητα της 

συγχώνευσης (άρθρο 114παρ. 4)  
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 Επίσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται και όσα στοιχεία ορίζονται στον 

ν. 3419/2005 καθώς και όσα ορίζονται στην Κ1-884/2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

1420 Β). 

 

3.1.7 Κήρυξη Ακυρότητας  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 53 η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία που έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ 

κηρύσσεται άκυρη με απόφαση του δικαστηρίου μόνο αν συντρέχουν οι εξής λόγοι:    

α) συστάθηκε χωρίς έγγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2 

β) στο καταστατικό της εταιρείας δεν αναφέρεται η επωνυμία, ο σκοπός ή το ύψος του 

κεφαλαίου της εταιρείας  

γ) ο σκοπός της εταιρείας είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη και  

δ) ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν ικανότητα για δικαιοπραξία όταν υπέγραψαν 

την πράξη σύστασης της εταιρείας, εκτός αν εντός της ετήσιας προθεσμίας της παραγράφου 2 

ένας από αυτούς κατέστη ικανός και ενέκρινε τη σύσταση της εταιρείας. 

Κατά τα λοιπά, ως προς την διαδικασία για την ακύρωση της εταιρείας ορίζουν οι διατάξεις 

των παραγράφων 2,3,4 και 5 του άρθρου 53 του ν.4072/2012. 

 

 

3.1.8 Ευθύνη Ιδρυτών  

 

Όπως ρητώς ορίζεται, στην περίπτωση της Α.Ε. με το άρθρο 7δ του κ.ν. 2190/20 και της ΕΠΕ 

με την παράγραφο β΄ του άρθρου 9 του ν.3190/55, περί ευθύνης ιδρυτών, αντιστοίχως 

αναλύεται και στην περίπτωση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με το άρθρο 54 του 

ν.4072/12. Ως εκ τούτου, οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους εις το όνομα της εταιρείας 

και  πριν την σύσταση της ή την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, ευθύνονται απεριόριστα 

και εις ολόκληρον. Η ευθύνη δύναται να βαρύνει την εταιρεία σε περίπτωση που σε διάστημα 

τριών μηνών από την σύσταση της, είναι αυτή η οποία θα αναλάβει τις σχετικές υποχρεώσεις. 
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3.2 Διαχείριση - Εκπροσώπηση - Λήψη Αποφάσεων  

 

Την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι 

διαχειριστές, οι οποίοι αποτελούν όργανα της εταιρείας. Όπου αναγράφεται και 

χρησιμοποιείται ο όρος «διαχειριστής» στον παρόντα νόμο, απευθείας νοούνται και οι τυχόν 

περισσότεροι διαχειριστές που μπορεί να υφίστανται. Η  διενέργεια της διαχείρισης 

διακρίνεται, στην εκ του νόμου διαχείριση ( νόμιμη διαχείριση) και στην καταστατική 

πρόβλεψη για ορισμό διαχειριστών. Όπως ορίζει ο νόμος αλλά και η λογική, η πρώτη υφίσταται 

καθόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί καταστατική πρόβλεψη. Παρόλα αυτά, το ρόλο του 

διαχειριστή μπορεί να κατέχει οποιοσδήποτε εταίρος ή και μη, με την προϋπόθεση να είναι 

φυσικό πρόσωπο.        

Σημαντικό προς επισήμανση είναι το γεγονός κατά το οποίο, ένα νομικό πρόσωπο 

κατέχει τη θέση του εταίρου στην ΙΚΕ. Σε αυτή την περίπτωση, αν εκλεγεί το νομικό πρόσωπο 

ως διαχειριστής, η εκλογή θεωρείται άκυρη και στην περίπτωση που η εταιρεία έχει «νόμιμη 

διαχείριση» το νομικό πρόσωπο οφείλει να ορίσει αντί αυτού, φυσικό πρόσωπο που θα είναι ο 

διαχειριστής και εις ολόκληρον υπεύθυνο.  

 

3.2.1. Διαχείριση εκ του Νόμου   

 

Το άρθρο 56 του νόμου 4072/2012 συμβαδίζει με τα οριζόμενα του άρθρου 16 του ν.3190/1955 

περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Ελλείψει καταστατικής πρόβλεψης , τόσο για τη 

διαχείριση με την εσωτερική έννοια του όρου όσο και για  την εκπροσώπηση, αυτές οι πράξεις 

διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, 

από το μοναδικό εταίρο. Ως συλλογική ορθότερο είναι να μην νοείται η από κοινού διαχείριση, 

αλλά η διαχείριση που ανήκει στους εταίρους που ενεργούν συλλογικά. Δηλαδή, που 

λαμβάνουν αποφάσεις με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Εδώ η 

έννοια της συλλογικής διαχείρισης προσεγγίζει την έννοια της «συλλογικής δράσης» του 

διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ. Επομένως, σε αντίθεση με ότι ισχύει στις ΕΠΕ, η διαχείριση 

εδώ δεν θα έπρεπε να νοείται ως διαχείριση, εκτός εάν πρόκειται για μονοπρόσωπη εταιρία. Τα  

ρητώς οριζόμενα, βέβαια, στο άρθρου 56 του παρόντος νόμου αντιστοιχούν στο ρυθμιστικό 

πλαίσιο που αποδίδεται από το άρθρο 751 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο, αν 
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υπάρχουν περισσότεροι διαχειριστές εταίροι, ο καθένας τους δικαιούται να ενεργεί μόνος χωρίς 

τη συναίνεση των λοιπών ή παρά την εναντίωση κάποιου απ’ αυτούς, αν πρόκειται για επείγον 

μέτρο από την παράλειψη του οποίου απειλείται σοβαρή ζημία της εταιρείας.      

 

3.2.2. Καταστατική Διαχείριση  

  

Όπως προαναφέρθηκε, η διενέργεια της διαχείρισης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας  

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω καταστατικής πρόβλεψης, παρέχοντας την ευελιξία στους 

εταίρους να διαμορφώσουν τον σχηματισμό εκπροσώπησης και διαχείρισης. Ως εκ τούτου και 

σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν.4072/2012 για την πράξη της διαχείρισης μπορεί να ορίζονται, 

ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, εταίροι ή μη, για ορισμένο ή και αόριστο χρόνο, ανάλογα 

με τα αναγραφόμενα του ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου που περιέχει το 

καταστατικό. Ο εκάστοτε διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων που εκπροσωπούν 

την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων. Ελλείψει διαφορετικής πρόβλεψης, στην περίπτωση 

που ο αριθμός των διαχειριστών ξεπερνάει τη μονάδα, ισχύει η συλλογικότητα, όσον αφορά 

τις πράξεις εκπροσώπησης και διαχείρισης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία 

απαιτείται ξεχωριστή, επείγουσα πράξη διαχείρισης, από την παράλειψη της οποίας απειλείται 

σοβαρή ζημία της εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση η ενημέρωση των υπόλοιπων 

διαχειριστών είναι αναγκαία.  

Παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης του διαχειριστή που ασκεί καταστατική 

διαχείριση, μέσω της πλειοψηφικής απόφασης των εταίρων όπως προκύπτει βάσει των 

εταιρικών τους μεριδίων, αν το καταστατικό δεν ορίζει μεγαλύτερη πλειοψηφία. Στην 

περίπτωση που η διενέργεια της διαχείρισης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, έχει 

ανατεθεί σε κάποιο φυσικό πρόσωπο, εταίρο ή μη, για διάστημα ορισμένου χρόνου, στο 

καταστατικό μπορεί να ορίζονται και οι λόγοι ανάκλησης. 

Η ιδιάζουσα περίπτωση διορισμού και ανάκλησης εταίρου από συγκεκριμένο εταίρο 

ορίζεται στο άρθρο 60 του ν.4072/2012. Ως εκ τούτου, όταν το καταστατικό προβλέπει τον 

διορισμό περισσότερων του ενός διαχειριστών, το καταστατικό δύναται επίσης να προβλέπει 

ότι ένας ή περισσότεροι από αυτούς διορίζονται και ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή 

εταίρους με κοινή δήλωση τους. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους ανάκληση διαχειριστή απαιτεί 

την ταυτόχρονη αντικατάσταση του με νέο διορισμό. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης της 
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θέσης διαχείρισης της εταιρείας, οι εναπομείναντες διαχειριστές διενεργούν νομίμως ως έχουν 

οριστεί. 

Σε άλλη περίπτωση, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, δηλαδή παράβαση καθήκοντος 

του διαχειριστή ή ανικανότητα τακτικής διαχείρισης, παρέχεται το δικαίωμα στους εταίρους, 

οι οποίοι κατέχουν το 1/10 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, να προσφύγουν 

στο δικαστήριο, καταθέτοντας αίτηση και με ανάλογη δικαστική απόφαση να πετύχουν την 

ανάκληση του. Στην περίπτωση της ανάκλησης όπως ορίζεται από το άρθρο 61, την διαχείριση 

συνεχίζουν να ασκούν οι εναπομείναντες διαχειριστές. Ο εκάστοτε εταίρος που είχε διορίσει 

τον ανακληθέντα διαχειριστή, μπορεί να διορίσει κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο στη θέση του.  

Η νόμιμη διαχείριση ισχύει στην περίπτωση που οι εταίροι δεν προχωρούν σε κάποιον διορισμό 

και δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές. Η νόμιμη διαχείριση εφαρμόζεται επίσης , ελλείψει 

διαχειριστή , λόγω θανάτου, παραίτησης ή και έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, εφόσον το 

καταστατικό δεν προβλέπει κάτι διαφορετικό. 

 

3.2.3 Δημοσιότητα Πράξεων Διορισμού & Ανάκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Ενέργειες που σχετίζονται με τον διορισμό, την ανάκληση και αντικατάσταση του διαχειριστή 

από την συνέλευση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, δημοσιεύονται με καταχώρηση 

στο ΓΕΜΗ.  

Η μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους 

τρίτους. Όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση απογραφής στο ΓΕΜΗ, δεν μπορούν να 

αντιτάξουν στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι 

διατυπώσεις δημοσίευσης, εκτός αποδείξεως περί γνώσης των τρίτων.   

 

3.2.4 Εξουσίες Διαχειριστή – Αμοιβή Διαχειριστή 

  

Τα φυσικά πρόσωπα, εταίροι ή μη, που ορίζονται με καταστατική πρόβλεψη για τη διενέργεια 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας , είτε με την εκ του 

νόμου διαχείριση της , ενεργούν εις το όνομα της για κάθε πράξη που εκτείνεται στη διοίκηση 
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της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την υλοποίηση των πράξεων που οδηγούν 

στην επίτευξη του καταστατικού της σκοπού. Ταυτόχρονα, οποιαδήποτε πράξη του 

διαχειριστή, δεσμεύει την εταιρεία εις όλον απέναντι στους τρίτους, καθώς ο ίδιος είναι 

εξουσιοδοτημένος να λειτουργεί εις το όνομα της. Τέλος, δεν υπάρχει υποχρέωση αμοιβής, από 

την ΙΚΕ στον διαχειριστή, εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, από το καταστατικό της εταιρείας 

ή από κάποια άλλη απόφαση των εταίρων που προκύπτει από εταιρικό πρακτικό.  

 

3.2.5.Τήρηση Βιβλίων  

 

Όπως προβλέπεται και ορίζεται από το άρθρο 25 του Ν.3190/55 για την τήρηση βιβλίων η 

οποία πρέπει να διενεργείται από τον διαχειριστή της ΕΠΕ, αντιστοίχως και στην περίπτωση 

του νέου νομικού προσώπου, αυτού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, ο διαχειριστής 

δεσμεύεται με το άρθρο 66 του ν.4072/2012 να τηρεί τα παρακάτω αναγραφόμενα βιβλία. 

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί «βιβλίο εταίρων» το οποίο πρέπει να περιέχει 

υποχρεωτικά, τα ονόματα των εταίρων, την διεύθυνση τους, τον αριθμό των μεριδίων που 

κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια που ανέλαβε κάθε 

εταίρος, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβιβάσεως ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά 

δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους.  

Επίσης επιβάλλεται η τήρηση του «ενιαίο βιβλίου πρακτικών αποφάσεων των εταίρων 

και αποφάσεων διαχείρισης». Στο συγκεκριμένο βιβλίο καταχωρίζεται κάθε απόφαση των 

εταίρων και στην περίπτωση μονοπρόσωπης εταιρείας, του μοναδικού εταίρου, διενεργηθείσες 

σε συνέλευση ή μη. Για τη διασφάλιση της εταιρείας και των εταίρων αντίστοιχα και την 

αποφυγή οποιασδήποτε δολιότητας, κρίνεται σημαντική η μέριμνα της εταιρείας, έτσι ώστε το 

πρακτικό που περιλαμβάνει την απόφαση να αποκτά βέβαια χρονολογία. Επομένως την ευθύνη 

περί αποδείξεως της χρονολογίας των αποφάσεων, που αναγράφεται στο βιβλίο, φέρει 

αποκλειστικά η εταιρεία.      
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3.2.6. Ευθύνη Διαχειριστή  

 

Ο διαχειριστής φέρει την υποχρέωση ευθύνης απέναντι στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, οι εκφάνσεις της ευθύνης του διαχειριστή, 

ορίζονται για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού ή των αποφάσεων των εταίρων. 

Ταυτόχρονα ο διαχειριστής ευθύνεται εις ολόκληρον για κάθε διαχειριστικό πταίσμα και 

αστοχία, εφόσον οι πράξεις ή οι παραλήψεις που οδήγησαν στην παράβαση, δεν στηρίχθηκαν 

σε σύννομη απόφαση των εταίρων. Ζημιογόνες πράξεις που προέρχονται από την εύλογη 

επιχειρηματική απόφαση, για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και οφέλους, με σύννομη 

απόφαση των εταίρων , απαλλάσσουν τον διαχειριστή. Μετά την έγκριση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων και με απόφαση των εταίρων, επέρχεται η απαλλαγή του 

διαχειριστή για τα διαχειριστικά πταίσματα. Στην περίπτωση ομόφωνης απόφασης των 

εταίρων, χορηγείται ολική απαλλαγή.  

 

3.3 Διαδικασία Συνελεύσεως & Αποφάσεων  

3.3.1. Εταιρικές Αποφάσεις   

 

Κατά το άρθρο 68 του νόμου 4072/2012 ορίζεται ότι για όλες τι εταιρικές υποθέσεις  οι εταίροι 

της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας είναι αρμόδιοι και έχουν την εξουσία να λαμβάνουν 

τις αποφάσεις. Στην παράγραφο 2 του προαναφερθέντος άρθρου αναλύεται μια σειρά από 

εταιρικές αρμοδιότητες που έχουν ως εξής :  

α) οι τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση 

του κεφαλαίου, εκτός αν ο παρών νόμος προβλέπει ή το καταστατικό προβλέπει ότι 

συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται μόνο από 

το διαχειριστή  

β) διορισμός και ανάκληση διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60  

γ) η έγκριση οικονομικών καταστάσεων, η διανομή κερδών , ο διορισμός ελεγκτή και η 

απαλλαγή για την ευθύνη του διαχειριστή  

δ) η απόφαση για τον αποκλεισμό εταίρου  
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ε) η παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή η λύση της  

στ) η μετατροπή και η συγχώνευση της εταιρείας  

Μέσω καταστατικής πρόβλεψης ή εν συνεχεία με ομόφωνη απόφαση των εταίρων 

μπορεί να δοθεί η εντολή και παράλληλα η εξουσία στον διαχειριστή να τροποποιεί ο ίδιος το 

καταστατικό. Η συγκεκριμένη εξουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 

τριών ετών. Ο λόγος που υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας αφορά την αναγνωρισμένη αξία 

που αποδίδεται στον διαχειριστή με την ανάληψη εξουσιών που υπό κανονικές συνθήκες 

ανήκουν στην συνέλευση των εταίρων.  

 

3.3.2. Συνέλευση - Σύγκληση- Τόπος Συνέλευσης των Εταίρων 

Στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία το ουσιαστικό όργανο των αποφάσεων είναι η 

συνέλευση7 των εταίρων. Με σκοπό την ενίσχυση της ευελιξίας της ΙΚΕ, οι αποφάσεις 

μπορούν να λαμβάνονται τόσο εντός συνέλευσης όσο και εκτός με την προϋπόθεση της 

ύπαρξης ομόφωνης απόφασης. Η τακτική συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ 

έτος και μέσα σε τέσσερις μήνες από το τέλος της εταιρικής χρήσης. Το αντικείμενο της 

συνέλευσης αφορά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τα τυχόν πρόσθετα θέματα 

για τη λήψη αποφάσεων. 

Η σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων πραγματοποιείται από τον διαχειριστή, 

τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από την τέλεση της, με πρόσκληση που αναφέρει με σαφήνεια, τον 

τόπο, τον χρόνο, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και τέλος την αντίστοιχη 

προταθείσα ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση προς κάθε εταίρο, μπορεί να αποσταλεί με κάθε 

μέσο, καθώς και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e-mail). Επίσης το δικαίωμα αίτησης 

για σύγκληση της συνέλευσης κατέχουν και οι εταίροι με μειοψηφικό ποσοστό εταιρικών 

μεριδίων. Ως εκ τούτου εταίροι που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) των εταιρικών μεριδίων της 

ΙΚΕ μπορούν να αιτηθούν σύγκληση, προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε 

περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την συνέλευση εντός διαστήματος δέκα ημερών, 

οι αιτούντες εταίροι έχουν το δικαίωμα να προβούν στην σύγκληση της, αποφεύγοντας έτσι 

την χρονοβόρο διαδικασία κατά την οποία, με δικαστική απόφαση θα έπρεπε να διαταχθεί η  

 

7. Άρθρα 69 έως 72 ν. 4072/2012, ΦΕΚ 86/τ.Α /́11.4.2012 
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συνέλευση. Τέλος σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 70 του ν.4072/2012, η 

πραγματοποίηση αυτόκλητης ή καθολικής συνέλευσης, διενεργείται στην περίπτωση κατά την 

οποία, όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν. 

Οι εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας μπορούν να συνεδριάζουν 

οπουδήποτε, στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό με την προϋπόθεση της ύπαρξης ανάλογης 

καταστατικής πρόβλεψης. Ελλείψει καταστατικής πρόβλεψης, η συνέλευση μπορεί να 

συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, με τη συναίνεση όλων των 

εταίρων. Επιπροσθέτως, η συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης εάν 

υφίσταται σοβαρή αιτία, ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχει καταστατική πρόβλεψη. Η 

διεξαγωγή της συνέλευσης σε άλλο κράτος από αυτό που κατοικεί κάποιος εταίρος ή και άλλοι 

σοβαροί λόγοι που δεν εξυπηρετούν την συμμετοχή του με την φυσική παρουσία του στο χώρο, 

μετατρέπουν την τηλεδιάσκεψη σε απαραίτητο εργαλείο. Τέλος με το άρθρο 72 του 

ν.4072/2012, προβλέπεται η διαδικασία στην συμμετοχή-διεξαγωγής της συνέλευσης και της 

λήψης αποφάσεων.  

 

3.3.3. Εταιρικές Αποφάσεις Χωρίς Συνέλευση 

 

Με το άρθρο 73, εισάγονται καινούργιες για τα ελληνικά δεδομένα διατάξεις. Με απώτερο 

σκοπό, την προώθηση της ευελιξίας στις δραστηριότητες του επιχειρηματικού κόσμου και κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων, υπάρχει η  δυνατότητα λήψης 

αποφάσεων χωρίς την διενέργεια συνέλευσης, ακολουθώντας τις οριζόμενες προϋποθέσεις του 

νόμου. Διευκρινίζεται ότι, καθόσον οι αποφάσεις των εταίρων είναι ομόφωνες, μπορούν να 

λαμβάνονται εγγράφως χωρίς να συνέλθουν σε συνέλευση.  

Παρομοίως και στην περίπτωση όπου, οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν 

να αποτυπωθεί και να καταχωρηθεί,  η πλειοψηφική απόφαση τους, με ειδική αναφορά στους 

μειοψηφούντες εταίρους, σε πρακτικό έγγραφο, παρακάμπτεται  η διαδικασία της συνέλευσης. 

Τα παραπάνω πρακτικά είναι ευρέως γνωστά και ως «πρακτικά δια της περιφοράς» , καθώς 

απαιτείται υπογραφή του πρακτικού από όλους τους εταίρους. Περί τούτου, η συμφωνία και 

συγκατάθεση  των εταίρων μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, η άλλων ηλεκτρονικών μέσων, αντικαθιστώντας τις υπογραφές τους,  αν κάτι 

αντίστοιχο βέβαια προβλέπεται από το καταστατικό. Προς εξασφάλιση του, ο εκάστοτε εταίρος 
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πρέπει να λαμβάνει μέτρα, τέτοια ώστε να εξακριβώνεται η προέλευση των δηλώσεων. Τέλος, 

όπως αναλύεται και εκτενέστερα στο άρθρο 74 περί ελαττωματικών αποφάσεων, άκυρη 

θεωρείται οποιαδήποτε απόφαση, στην οποία δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. 

 

3.3.4. Ελαττωματικές Αποφάσεις των Εταίρων  

 

Το άρθρο 74 του ν.4072/2012 συμβαδίζει με το βασικό πλαίσιο του θέματος των 

ελαττωματικών αποφάσεων όπως ορίζεται από τα άρθρα, 35 α, 35 β του ν.2190/1920 περί 

ανωνύμων εταιρειών και του άρθρου 15 του ν.3190/55 για τις ΕΠΕ. Ωστόσο ακυρώσιμες 

αποφάσεις θεωρούνται αρχικώς εκείνες στις οποίες έχουν διενεργηθεί συγκεκριμένες 

διαδικαστικές παραβάσεις. 

 

3.4 Εταιρικά Μερίδια – Είδη Εισφορών  

 

Στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η συμμετοχή των εταίρων πραγματοποιείται μέσω της 

απόκτησης και κατοχής μεριδίων, όπως ορίζεται στα άρθρα 75 και 76 του ν.4072/2012. Τα 

εταιρικά μερίδια παριστάνουν εισφορές των εταίρων που μπορεί να είναι τριών ειδών και 

διακρίνονται έτσι στις  κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές. Αφενός, τα 

μερίδια στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία δεν παριστάνουν μετοχές και αφετέρου δεν έχουν 

τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. Η καινοτομία που εισάγει το σχέδιο νόμου, αφορά 

ουσιαστικά, την αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής8 από το κεφάλαιο. Για τις τρεις 

κατηγορίες εισφορών οι οποίες συνθέτουν το κεφάλαιο,  παρέχονται στους εισφέροντες 

εταίρους ιδιαίτερα εταιρικά μερίδια για κάθε κατηγορία, ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος 

της αξίας των εισφορών καθενός. 

Σε αντίθεση με τις γνωστές περιπτώσεις της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε., στην ΙΚΕ, τα εταιρικά 

μερίδια δεν ανάγονται αποκλειστικά στο κεφάλαιο, ως μοναδικό παρονομαστή, αλλά σε ένα 

ευρύτερο παρονομαστή, που αποτελείται από την αξία του συνόλου των εισφορών. Φυσικά οι 

εταίροι δεν καλούνται να συστήσουν την εταιρεία, εμφανίζοντας και τα τρία είδη εισφορών,  

 

8. Λεοντάρη (2013),σελ592 
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αλλά υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα σχήμα, ανάλογα με το πόσο έντονο οι ίδιοι 

επιζητούν να είναι, το κεφαλαιουχικό ή το προσωπικά στοιχείο της. Κάθε εταίρος κατέχει 

μερίδια, με την πραγματοποίηση μιας εισφοράς και κάθε μερίδιο αντιστοιχεί σε ένα μόνο είδος 

εισφοράς. Ο αρχικός αριθμός μεριδίων που κατέχει ο κάθε εταίρος, ορίζεται στο ιδιωτικό ή 

συμβολαιογραφικό έγγραφο που περιέχει το εταιρικό καταστατικό και δύναται να 

μεταβάλλεται εν συνεχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.  

Κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του παρόντος νόμου, τις περιπτώσεις μεταβολών 

– αυξομείωσης κεφαλαίου αποτελούν, η αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, η ανάληψη νέων 

εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών των εταίρων, η μεταβίβαση μεριδίων, η έξοδος 

εταίρου, η είσοδος νέου εταίρου, η εξαγορά των υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακή ή 

εγγυητική εισφορά ή η εξαγορά των μεριδίων, συμβαδίζοντας πάντα με το σχέδιο νόμου. 

Επιπλέον ορίζεται ότι, όλα τα εταιρικά μερίδια, ανεξαρτήτως αν αυτά εκπροσωπούν 

κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, έχουν την ίδια ονομαστική αξία, η οποία 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ευρώ. 

Στις παραγράφους 4 και 5 , ρυθμίζονται τα δικαιώματα που μπορούν να συσταθούν επί 

μεριδίων και ο τρόπος εκπροσώπησης απέναντι στην εταιρεία των συνδικαιούχων ενός 

μεριδίου. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να 

υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με 

την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από 

αυτούς. 

 

3.4.1. Κεφαλαιακές Εισφορές  

 

 Με το άρθρο 77 του νόμου 4072/2012 αναλύονται και ρυθμίζονται τα θέματα κατοχής 

μεριδίων που εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές. Τέτοιου είδους εισφορές, οι οποίες 

αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της εταιρείας, συνίστανται σε εισφορά μετρητών ή σε εισφορά σε 

είδος, υπό την προϋπόθεση, ότι το εισφερόμενο αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού που δύναται 

να αποτιμηθεί σύμφωνα με το εννοιολογικό περιεχόμενο του άρθρου 8, της παραγράφου 5 του 

ν.2190/1920.  

Ακολούθως για την πραγματοποίηση της χρηματικής αποτίμησης λαμβάνονται υπόψιν 

τα ρυθμιζόμενα στα άρθρα 9 και 9 α του κ.ν 2190/2012. Απαλλάσσεται βέβαια από την 
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υποχρέωση αποτίμησης, η εισφορά σε είδος που καταβάλλει ο εκάστοτε εταίρος, που δεν 

ξεπερνά την αξία των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000). Σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση που το 

εισφερόμενο δεν υπερβαίνει την προαναφερθείσα αξία, θα αποτιμάται στην αξία η οποία 

δηλώνεται στο καταστατικό ή στην απόφαση αύξησης κεφαλαίου. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι εισφορές των εταίρων μπορεί να είναι τριών ειδών. Ορίζεται 

όμως η απαίτηση του νόμου σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται να υπάρχει έστω και ένα 

μερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά. Εφόσον τα εταιρικά μερίδια παριστάνουν 

εισφορές των εταίρων και κάθε αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που 

αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές πραγματοποείται, μόνο, με αύξηση ή μείωση 

κεφαλαίου, με απαραίτητη προϋπόθεση την τροποποίηση του καταστατικού και την 

καταχώριση της στο ΓΕΜΗ. Επιπλέον, αμέσως μετά την σύσταση της ΙΚΕ στο Γ.Ε.ΜΗ., θα 

πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς το κεφάλαιο και εντός της προθεσμίας του ενός μήνα από 

την ιδρυτική πράξη, θα πρέπει να βεβαιωθεί-πιστοποιηθεί  η καταβολή του, με πρακτικό 

έγγραφο που καταχωρείται στην ίδια υπηρεσία. Δεν νοείται μη ολοσχερής καταβολή εισφορών 

σε είδος αλλά και εισφορών σε μετρητά. Σε αντίστοιχη περίπτωση, είναι μέλημα του 

διαχειριστή, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ακύρωση των μεριδίων και 

την μείωση του κεφαλαίου. Αν λόγω ακύρωσης δεν υπάρχουν μερίδια που να εκπροσωπούν 

κεφαλαιακή εισφορά, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει να διασφαλίσει τουλάχιστον 

ένα εταιρικό μερίδιο που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά με τους παρακάτω τρόπους: 

 Ορίζοντας πρόσωπο, εταίρο ή τρίτο που θα εξαγοράσει ένα τέτοιο μερίδιο πριν την 

ακύρωση του  

 Πραγματοποιώντας αύξηση κεφαλαίου μέσα σε ένα μήνα από την ακύρωση. 

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον και διαπιστώσει παράλειψη της αύξηση 

κεφαλαίου εντός ενός μήνα, μπορεί να αιτηθεί στις δικαστικές αρχές την λύση της 

εταιρείας. 

 

3.4.2. Εξωκεφαλαιακές Εισφορές  

 

Με το σχέδιο νόμου για τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείας, εισάγεται η καινοτόμος  έννοια 

και το ρυθμιστικό πλαίσιο του όρου, της εξωκεφαλαιακής εισφοράς, που προσδίδει το 

προσωπικό στοιχείο της εταιρείας. Ως εξωκεφαλαιακή εισφορά νοείται, η κάθε παροχή που δεν 
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μπορεί να αποτελεί αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, καθώς δεν μπορούν να παρασταθούν 

στον ισολογισμό. Σε αυτό το είδος εισφορών περιλαμβάνονται, συμβάσεις εκτελέσεως 

εργασιών ή παροχής υπηρεσιών του εισφέροντος εταίρου, κυρίως προς τρίτους και 

δευτερευόντος προς την εταιρεία. Πρόκειται για εισφορές που αναλύονται και εξειδικεύονται 

στο καταστατικό έγγραφο, προκειμένου η εκτέλεση των εν λόγω παροχών να συμβαδίζει με 

τις διατάξεις του. 

Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές δύναται να αναληφθούν κατά την σύσταση της εταιρείας 

ή μεταγενέστερα με την προϋπόθεση όμως ότι καθορίζεται στο εταιρικό καταστατικό. Σε 

περίπτωση που ο εταίρος που έχει αναλάβει την εξωκεφαλαιακή εισφορά, δεν προβεί στην 

εκπλήρωση της, ορίζεται ότι, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αιτηθεί στο δικαστήριο, την 

εκπλήρωση της εισφοράς ή την ακύρωση των αντίστοιχων μεριδίων.  

Επίσης, δεν αποκλείεται και περαιτέρω αξίωση για αποζημίωση της εταιρείας. Στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 78 αναφέρονται οι περιπτώσεις που αναλύονται στα άρθρα 92, 93 

και 88 αντίστοιχα και ορίζονται τα εξής παρακάτω. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών 

μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, καθώς και στην περίπτωση αναγκαστικής 

εκποίησης εταιρικών μεριδίων ο εταίρος που δεν έχει παράσχει πλήρως την εξωκεφαλαιακή 

εισφορά του, υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σε μετρητά το μέρος των παροχών που 

δεν εκτέλεσε. Ως αξία των παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς όπως προσδιορίστηκε στο 

καταστατικό, ή του μέρους της εισφοράς. 

 

3.4.3. Εγγυητικές Εισφορές  

  

Η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία της ιδιωτικής εταιρείας ενισχύονται, με την απόκτηση 

εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στις εγγυητικές εισφορές. Ως εγγυητική εισφορά νοείται 

και ορίζεται η ανάληψη της ευθύνης για την καταβολή των χρεών της εταιρείας  έναντι τρίτων, 

που διενεργείται από συγκεκριμένο εταίρο της ΙΚΕ και μέχρι το ποσό της εισφοράς που έχει 

αναλάβει και που ορίζεται από το καταστατικό. Ο εταίρος που κατέχει μερίδια που 

εκπροσωπούν εγγυητικές εισφορές, ουσιαστικά δηλώνει υπεύθυνα, ότι είναι σε θέση και ότι θα 

καταβάλλει κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, να καλύψει τα 

χρέη της εταιρείας έναντι τρίτων , μέχρι του ποσού  που ο ίδιος έχει αναλάβει.  
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Όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 79, η αξία των εγγυητικών εισφορών 

που καθορίζεται από το καταστατικό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκτατό  

(75%) του ποσού για το οποίο ο εταίρος έχει αναλάβει ευθύνη καταβολής. Η ευθύνη του 

εταίρου δεν περιορίζεται αλλά καλύπτει οποιοδήποτε χρέος της ΙΚΕ έναντι τρίτων, οι οποίοι 

δύνανται να στραφούν πρωτογενώς κατά του εταίρου. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι 

εγγυητικές εισφορές χρησιμοποιούνται σαν μηχανισμός προστασίας των εταιρικών δανειστών. 

Η περίπτωση κατά την οποία, ο εταίρος δεν έχει καταβάλει στους αρμόδιους τρίτους το ποσό 

των εγγυητικών εισφορών, οδηγεί στη διένεξη  μεταξύ των τρίτων και του εταίρου, 

απεμπλέκοντας την εταιρεία.  

Ο μηχανισμός προστασίας των δανειστών που συναλλάχτηκαν με την εταιρεία, 

ενισχύεται με τα αναγραφόμενα της παραγράφου 6 του άρθρου 79. « Στις περιπτώσεις 

ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, καθώς και αναγκαστικής 

εκποίησης εταιρικών μεριδίων, ο εταίρος που δεν έχει καταβάλλει πλήρως το ποσό ευθύνης 

του από εγγυητική εισφορά, εξακολουθεί να είναι υπόχρεος έναντι τρίτων για την καταβολή 

των χρεών της εταιρείας που γεννήθηκαν πριν από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των 

γεγονότων αυτών, για διάστημα τριών (3) ετών μετά την καταχώρηση αυτή.» Τέλος, ο νόμος 

επιβάλλει, με σκοπό την προώθηση της εταιρικής διαφάνειας, την υποχρέωση του διαχειριστή 

να μεριμνά για την καταχώρηση και ανανέωση της κατάστασης που αποτυπώνει τη σύνθεση 

και οποιαδήποτε μεταβολή των εγγυητικών εισφορών, στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά και στην εταιρική 

ιστοσελίδα.  

 

3.5 Ανάλυση Ειδικών Περιπτώσεων 

 

Τα άρθρα 81 έως 93 ορίζουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ενδεχομένως, εταιρικά γεγονότα 

που μπορεί να προκύψουν, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην συνέχιση της εταιρικής 

δραστηριότητας της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. 
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3.5.1 Επιστροφή Εισφορών &  Εξαγορά Υποχρεώσεων Από Εξωκεφαλαιακές 

Η΄ Εγγυητικές Εισφορές  

 

Το άρθρο 81 ορίζει ότι, απαγορεύεται η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη 

λύση της εταιρείας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέρα από την διαδικασία της μείωσης του 

κεφαλαίου. Δεν είναι όμως εφικτή και επιτρεπτή η επιστροφή των εξωκεφαλαιακών ή 

εγγυητικών εισφορών, ούτε και η απαλλαγή από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με αυτές τις 

εισφορές. Προς απεμπλοκή των εταίρων, επιτρέπεται η εξαγορά των υποχρεώσεων που 

πηγάζουν από τις εισφορές όπως ορίζεται από το άρθρο 82 του παρόντος νόμου. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές 

εισφορές κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 82 ισχύουν: 

«…ο εταίρος έχει δικαίωμα να εξαγοράσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από 

εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, μετατρέποντας τα μερίδια του σε μερίδια κεφαλαιακής 

εισφοράς και καταβάλλοντας στην εταιρεία υπό μορφή αύξησης κεφαλαίου για μεν την 

εξωκεφαλαιακή εισφορά ποσό ίσο με την αξία της εισφοράς του, όπως ορίσθηκε στο 

καταστατικό, για δε την εγγυητική εισφορά το πλήρες ποσό της ευθύνης του.»  

Σε αυτό το σημείο σκόπιμο είναι να διευκρινιστεί ως προς την εξαγορά των 

υποχρεώσεων από εγγυητικές εισφορές, ότι εννοείται το συνολικό ποσό της εισφοράς και όχι 

το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στο οποίο μπορεί να έχει αποτιμηθεί. Βεβαίως, στην 

περίπτωση που οι υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί  εν μέρει , το καταβλητέο ποσό που 

προορίζεται για την εξαγορά ορίζεται με αναλογικό τρόπο από την εταιρεία. Με την μετατροπή 

των μεριδίων αυτών, σε μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς, απαιτείται διενέργεια αύξησης 

κεφαλαίου από το διαχειριστή. Τέλος, ενδέχεται να προσδιοριστούν, με καταστατική 

πρόβλεψη, επιπλέον χρονικοί περιορισμοί, που αφορούν την εξαγορά υποχρεώσεων. 

 

3.5.2 Είσοδος Νέου Εταίρου Η΄ Αύξηση Κεφαλαίου  

 

Το άρθρο 89 του ν.4072/2012 ορίζει τα προβλεπόμενα για την είσοδο νέου εταίρου στην ΙΚΕ 

ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, μη συμπεριλαμβανομένης της 

περίπτωσης αύξησης κεφαλαίου. Απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων περί αυτών των 
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θεμάτων καθώς σε αντίστοιχες περιπτώσεις επέρχεται αλλαγή στο ποσοστό συμμετοχής τους. 

Τέλος, οι δικαστικές αρχές είναι αυτές που αποφασίζουν σε περίπτωση ασυμφωνιών μεταξύ 

των εταίρων, μετά από αίτημα της εταιρείας. 

Στην περίπτωση που πραγματοποιείται αύξηση κεφαλαίου ακολουθούνται τα 

προβλεπόμενα από το άρθρο 90 του παρόντος νόμου. Εκδίδονται νέα μερίδια κεφαλαιακών 

εισφορών και εφόσον η αύξηση δεν συντελείται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα 

προτίμησης για την απόκτηση των νέων μεριδίων, σε όλους τους εταίρους, αναλογικά με την 

συμμετοχή τους στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Μόνο με απόφαση της συνέλευσης που 

λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μεριδίων, καταργείται το 

δικαίωμα προτίμησης. Όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η πράξη της αύξησης 

κεφαλαίου του οποίου η καταβολή πρέπει να γίνει ολοσχερώς, δημοσιεύεται με πρακτικό 

έγγραφο του διαχειριστή στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο καταστατικό επιπλέον, δύναται να ορίζεται αύξηση 

κεφαλαίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.   

 

3.5.3 Μείωση Κεφαλαίου 

 

Η μείωση κεφαλαίου επέρχεται μετά από πλειοψηφική απόφαση της συνέλευσης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα του άρθρου 91. Παρέχεται βέβαια από το καταστατικό η δυνατότητα, της λήψης 

τελεσίδικης απόφασης μετά από συναίνεση των εταίρων που κατέχουν κεφαλαιακές εισφορές 

αντί των πλειοψηφούντων εταίρων με εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές. Όπως έχει 

προαναφερθεί, η μείωση κεφαλαίου διενεργείται με ακύρωση μεριδίων που εκπροσωπούν 

κεφαλαιακές εισφορές, τηρουμένης της αρχής της ισότητας μεταξύ εταίρων με αντίστοιχα 

μερίδια. Όπως δε ορίστηκε και από το άρθρο 77, απαγορεύεται η ακύρωση όλων των μεριδίων 

που εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές, μηδενίζοντας έτσι το κεφάλαιο. 
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3.6 Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων  

3.6.1 Μεταβίβαση Εν Ζωή   

 

Η μεταβίβαση μεριδίων εν ζωή, επέρχεται με έγγραφη γνωστοποίηση που υπογράφεται από 

τον αποκτώντα και τον μεταβιβάζοντα, από την οποία επάγεται αποτέλεσμα για την εταιρεία 

και τους εταίρους. Η πράξη της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων καταχωρείται 

υποχρεωτικά στο βιβλίο εταίρων υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι κανόνες μεταβίβασης 

.  

 

3.6.2 Μεταβίβαση Από Αιτία Θανάτου  

 

Στο άρθρο 85 περιέχονται οι διατάξεις που ακολουθούνται στην περίπτωση κατά την οποία 

αποβιώνει κάποιος εταίρος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Για την μεταβίβαση των 

εταιρικών μεριδίων, σε πρώτο στάδιο ελέγχεται το κληρονομικό δικαίωμα και στη συνέχεια 

άνευ καθυστέρησης καταχωρείται η μεταβίβαση στο βιβλίο πρακτικών. Το εταιρικό 

καταστατικό μπορεί και είναι σκόπιμο να προβλέπει την αντιμετώπιση της περίπτωσης 

«μεταβίβασης μεριδίων αιτίας θανάτου», ορίζοντας τα δικαιώματα προτίμησης για εξαγορά 

των αντίστοιχων μεριδίων. Αν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό ο κληρονόμος θα αναλάβει τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από τα κληρονομούμενα μερίδια που 

εκπροσωπούν ακόμη και εγγυητικές ή εξωκεφαλαιακές εισφορές. 

 

3.6.3 Δικαίωμα Προαίρεσης & Περιορισμός Απόκτησης Ιδίων Μεριδίων         

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρέχεται η δυνατότητα στους εταίρους να συνάπτουν συμφωνίες 

μεταξύ τους ή και με τρίτους για την παροχή του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς είτε πώλησης 

μεριδίων, επιβάλλοντας ενδεχομένως ρήτρα υποχρέωσης ή δικαιώματος. Εν αντιθέσει, ρητώς 

απαγορεύεται στην ΙΚΕ, η απόκτηση ιδίων μεριδίων της άμεσα ή έμμεσα. Η παράβαση των 

διατάξεων προβλέπει, αυτοδικαίως την ακύρωση των μεριδίων με αντίστοιχη μείωση τους. Ο 

διαχειριστής οφείλει να καταχωρήσει στο ΓΕΜΗ, το πρακτικό έγγραφο της διενέργειας 

μείωσης των εταιρικών μεριδίων. 
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3.7 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  

3.7.1 Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα9, οι οποίες υπογράφονται από τον διαχειριστή. Οι καταστάσεις 

περιλαμβάνουν : 

α) τον ισολογισμό  

β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως  

γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων  

δ) το προσάρτημα το οποίο περιέχει, όλες τις αναγκαίες επεξηγήσεις και συμπληρωματικές 

πληροφορίες, για την κατανόηση των προαναφερόμενων καταστάσεων και της παρουσίασης 

της πραγματικής εικόνας  καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική 

δραστηριότητα για την χρήση που έληξε. 

 

3.7.2 Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων  

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, οι εταίροι, εφόσον υπάρχει υποχρέωση10 από το νόμο, 

διορίζουν ελεγκτές καταχωρώντας την πράξη στο ΓΕΜΗ.  

 

3.7.3 Έγκριση Των Καταστάσεων Από Τους Εταίρους & Διανομή Κερδών  

Στο άρθρο 100 του ν.4072/2012 ρυθμίζονται αφενός τα θέματα της έγκρισης των οικονομικών 

καταστάσεων και αφετέρου της διανομής κερδών. Με απόφαση που λαμβάνεται από την 

συνέλευση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις και διανέμονται τα κέρδη που προκύπτουν.  

 

9. 4η Εταιρική Οδηγία 78/660/ΕΟΚ 

10. Ν.2190/2012, Άρθρα 36 , 36 α, 42 α, 42γ,43 α παρ.4. και Ν.3190/1955 Άρθρο 36, 37 
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Η αμοιβή11 μελών του Δ.Σ. που προκύπτει από κέρδη ,αποτελεί μέρισμα12 και υπόκειται σε 

παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Κάθε έτος και πριν από την 

διανομή κερδών, ποσοστό τουλάχιστον ίσο με 5% των καθαρών κερδών, κρατείται 

υποχρεωτικά προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, το οποίο μπορεί να κεφαλαιοποιείται 

ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Επιπλέον αποθεματικά μπορεί να προβλέπονται από το 

καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη 

προς τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων, αν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό από το 

καταστατικό.  

 

3.8 Λύση & Εκκαθάριση Της Εταιρείας 

3.8.1 Λύση Της Ι.Κ.Ε. 

Στα άρθρα 102 και 103 προσδιορίζονται οι λόγοι λύσης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 

εταιρείας. Σύμφωνα με τα ρητώς αναγραφόμενα, η λύση της εταιρείας επέρχεται μετά από 

απόφαση των εταίρων. Ο νόμος ορίζει ως λόγους λύσης, την πάροδο του ορισμένου χρόνου 

διάρκειας και λειτουργίας της εταιρείας, την κήρυξη της σε πτώχευση και άλλους λόγους που 

προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος. Όσον αφορά βέβαια την περίπτωση όπου έχει παρέλθει 

ο ορισμένος χρόνος διάρκειας της εταιρείας, παρέχεται η δυνατότητα στους εταίρους, να 

συγκαλέσουν συνέλευση με θέμα την επέκταση της διάρκειας της εταιρείας, έτσι ώστε να 

ληφθεί η ανάλογη πλειοψηφική απόφαση. Τέλος σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανυπαρξία 

μεριδίου κεφαλαιακής εισφοράς, δια δικαστικής απόφασης συντρέχει λόγος λύσης της 

εταιρείας. 

 

3.8.2 Εκκαθάριση Της Ι.Κ.Ε. 

 

Τη λύση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, ακολουθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης. 

Για το διάστημα κατά το οποίο η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση, διατηρεί την επωνυμία  

 

 

11. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Έγγραφο Δ12A 1058454 ΕΞ 8.4.2014 

12. Ν.4172/2013, Άρθρο 36, παρ. 1 
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της, συμπεριλαμβάνοντας όμως και τις λέξεις «υπό εκκαθάριση». Στο στάδιο αυτό, 

περιορίζεται η εξουσία των οργάνων της εταιρείας στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση 

της εταιρικής περιουσίας καθώς και για πράξεις οι οποίες εξυπηρετούν το εταιρικό συμφέρον. 

Σε περίπτωση που δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό από το καταστατικό της ΙΚΕ ή δεν έχει ληφθεί 

άλλη πλειοψηφική απόφαση από τους εταίρους όπως ορίζεται από την παρ. 5 του άρθρου 72 , 

η εκκαθάριση διενεργείται από τον διαχειριστή. 

Οι εργασίες και οι υποχρεώσεις που απαιτούνται στο στάδιο της εκκαθάρισης 

περιγράφονται στο άρθρο 105. Ο εκκαθαριστής οφείλει : 

α) να απογράψει την εταιρική περιουσία  

β) να καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης  

γ) να ρευστοποιήσει την εταιρική περιουσία  

δ) να προβεί στην είσπραξη των απαιτήσεων της εταιρείας  

ε) να προβεί στην εξόφληση των χρεών της εταιρείας  

Όσον αφορά τους εταίρους που κατέχουν εταιρικά μερίδια που εκπροσωπούν 

εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, οι μεν πρώτοι συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της εκκαθάρισης, οι δε δεύτεροι 

συνεχίζουν να είναι υπόχρεοι για την καταβολή χρεών για διάστημα τριών ετών, μετά την λύση 

της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει 

οικονομικές καταστάσεις λήξης της εκκαθάρισης. Οι εταίροι καλούνται να τις εγκρίνουν και ο 

εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, αναλογικά με το εταιρικά 

τους μερίδια. Τέλος, ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να προβεί στην καταχώρηση της πράξης 

εκκαθάρισης στο ΓΕΜΗ.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ 

ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση της υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), με την καθιέρωση του οποίου απλοποιούνται οι γενικότερες διαδικασίες 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται, η κατά περίπτωση 

διαδικασία σύστασης, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και το κόστος σύστασης της, 

σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.  

 

4.1 Γ.Ε.ΜΗ.  

 

Η δημιουργία και η συγκρότηση μιας οργανωμένης δομής μέσω της οποίας θα ενημερώνονται 

και θα χρησιμοποιούνται τα μητρώα της δημόσιας διοίκησης, αποτελούσε διαχρονικώς, την 

πρωταρχική απαίτηση του επιχειρηματικού κόσμου, που συναλλάσσεται με τους φορείς του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ελλείψει του συγκεκριμένου υποβάθρου, η επιχειρηματική 

δραστηριότητα αντιμετωπίζει ένα εύρος προβλημάτων. Ως εκ τούτου, ήταν πάγιο αίτημα του 

εμπορικού κόσμου της χώρας, η δημιουργία ενός ενιαίου γενικού εμπορικού μητρώου, όλων των 

νομικών μορφών επιχειρήσεων , που θα βοηθήσει, αφενός, στην παρακολούθηση των εμπορικών 

επιχειρήσεων από την πολιτεία και  αφετέρου, στην άμεση εξυπηρέτηση των ίδιων επιχειρήσεων 

από την κεντρική διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς της. Παραδείγματα παρόμοιων μητρώων 

που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της διαφάνειας   και της αξιοπιστίας των συναλλαγών, αλλά 

και στην επιτάχυνση  αποτελούν, το HOUSE OF COMPANIES (Αγγλία) και το  PUBLIC 

REGISTER (Αμερική, Σιγκαπούρη).   

               Στον ελλαδικό χώρο, επιτυγχάνονται καθοριστικές αλλαγές στον άξονα της 

απλοποίησης των γενικότερων διαδικασιών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω, της 

καθιέρωσης και της θεσμοθέτησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και της 

παράλληλης αναβάθμισης του ρόλου των Επιμελητηριακών Φορέων σε «καταστήματα μίας 

στάσης» (one-stop-shop). Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, δημιουργίας ή μεταβολής μιας 
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επιχείρησης, αλλά και έκδοσης και υποβολής πιστοποιητικών εταιρικής ενημερότητας για τις 

περισσότερες συναλλαγές της εταιρείας, συρρικνώνονται αισθητά με την λειτουργία μιας 

σύγχρονης και ενημερωμένης κεντρικής βάσης μητρώου επιχειρήσεων.  Παράλληλα, 

δημιουργούνται  οι ευρύτερες προϋποθέσεις, για την ορθή  εκμετάλλευση και παρακολούθηση 

των  συγκεντρωμένων στοιχείων των επιχειρήσεων από τον δημόσιο τομέα, προκειμένου να 

επιτυγχάνεται ακριβέστερη άσκηση πολιτικής, νομοθετικής ή και ελεγκτικής εξουσίας προς τις 

επιχειρήσεις. 

 

4.2 Διαδικασία Σύστασης Στην Υπηρεσία Μιας Στάσης  

 

Για την σύσταση13 μιας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, οι συμβαλλόμενοι ή ο μοναδικός 

ιδρυτής ή το πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς αυτό, απευθύνονται στην 

Υπηρεσία Μιας Στάσης14, στα κατά τόπους επιμελητήρια και τα πιστοποιημένα ως Υπηρεσία 

Μιας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Για την διενέργεια της πράξης σύστασης και 

επομένως για την ολοκλήρωση της, ακολουθούνται τα βήματα που παρατίθενται παρακάτω: 

   

1. Η πράξη σύστασης της εταιρίας καταρτίζεται με έγγραφο που πρέπει να περιέχει το 

καταστατικό όπως ορίζεται από τα άρθρα 49 και 50 του νόμου 4072/2012 και κατατίθεται 

στο Γ.Ε.Μ.Η,  ενυπόγραφο, σε πρωτότυπη μορφή καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή - 

κωδικοποιημένο. 

 

2. Υποβάλλουν το Υπόδειγμα 1 Παράρτημα 1, μέσω του οποίου τα μέλη και οι ιδρυτές 

της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, ορίζουν και εξουσιοδοτούν  συγκεκριμένο 

εκπρόσωπο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην διαδικασία σύστασης της στην ΥΜΣ. Σε 

αντίθετη περίπτωση, αν προσέλθουν όλοι οι εταίροι χρησιμοποιείται και υποβάλλεται 

ενυπόγραφο και συμπληρωμένο το Υπόδειγμα 5.  

 

 

13. Ν.3853/2010, Άρθρο 5Α  

     14. http://www.eeth.gr 
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3. Υποβάλλεται ακόμα το Υπόδειγμα Α, το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση μέσω της 

οποίας, οι ιδρυτές και ο εκπρόσωπος τους, χορηγούν την πληρεξουσιότητα στην ΥΜΣ να 

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 4 και 5 του  ν. 

3853/2010. Με την χορήγηση της εντολής τεκμαίρεται η συγκατάθεση των ιδρυτών της υπό 

σύστασης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, προκειμένου η Υπηρεσία Μίας Στάσης να 

αναζητήσει και να λάβει τις απαραίτητες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, απαραίτητα ως 

είναι για την σύσταση της εταιρείας. Η εντολή του Υποδείγματος Α , ενσωματώνει και 

περιλαμβάνει τις παρακάτω αιτήσεις : 

 

 Αίτηση προελέγχου Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου και ταυτόχρονη καταχώρηση 

τους στο εκάστοτε επιμελητήριο  

 Αίτηση καταχώρησης στο γενικό εμπορικό μητρώο  

 Αίτηση με σκοπό την χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου στους ιδρυτές της 

εταιρείας εφόσον δεν διαθέτουν και στην εταιρεία μετά τη σύσταση της 

 Αίτηση  χορήγησης αντιγράφου φορολογικής ενημερότητας εφόσον δεν προσκομίζεται 

από τους ιδρυτές 

 Αίτηση με σκοπό την αποστολή ανακοίνωσης προς τους αρμόδιους ασφαλιστικούς 

φορείς, αφενός για την σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και αφετέρου 

προς αποστολή των στοιχείων των εταίρων και των διαχειριστών στους κατά περίπτωση 

αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης   

  

4. Υπεύθυνη δήλωση των διαχειριστών της υπό σύστασης εταιρείας για τα γνήσια της 

υπογραφής όπου δηλώνεται η διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης.  

 

5. Αστυνομικές ταυτότητες των εταίρων και του εκπροσώπου ή ακριβή αντίγραφα αυτών. 

 

6. Διαβατήρια των εταίρων και του εκπροσώπου ή ακριβή αντίγραφα αυτών εφόσον 

πρόκειται για υπηκόους κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης ή εκτός αυτής. 

 

7. Άδεια διαμονής και άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής 

δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης που θα 

συμμετέχουν στην ΙΚΕ ως διαχειριστές. 
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8. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται το έντυπο Μ3, «Δήλωση έναρξης/ μεταβολής 

εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», όπου και δηλώνονται τα στοιχεία της επιχείρησης 

καθώς και οι κωδικοί δραστηριότητας της. 

 

9. Ορίζεται ένας λογαριασμός τραπέζης Ιban, όπου και χρησιμοποιείται στην περίπτωση 

μη ολοκλήρωσης της σύστασης για την επιστροφή των καταβαλλόμενων τελών. 

 Σε περίπτωση που οι ιδρυτές της υπό σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, 

είναι νομικά πρόσωπα ημεδαπής τα επιπλέον προσκομιζόμενα έγγραφα είναι τα εξής:  

   

1. Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας. 

 

2. Για τις προσωπικές εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, απαιτείται 

υποχρεωτικά  ειδικό πληρεξούσιο, εφόσον ο εκπρόσωπος τους για την σύσταση της 

εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρεία 

πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Σε περίπτωση που η σύσταση 

της εταιρείας πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικού εγγράφου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, 

με την προϋπόθεση ότι προβλέπεται τέτοιου είδους δυνατότητα από το καταστατικό 

είτε προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. 

 

 

 Για τις Ε.Π.Ε. απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη 

συμμετοχή στην υπό σύσταση ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία  

 Για τις Α.Ε. απαιτούνται και προσκομίζονται τα αποσπάσματα της εφημερίδας της 

κυβερνήσεως από τα οποία προκύπτει η νομική εκπροσώπηση της εταιρείας και 

ταυτόχρονα η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή της 

Α.Ε. στην υπό σύσταση ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.  

 Τέλος, κατά την περίπτωση που οι υφιστάμενοι ιδρυτές, είναι νομικά πρόσωπα 

αλλοδαπής, απαιτούνται τα εξής έγγραφα: 

1. Καταστατικό που φέρει τη σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης 

της 5ης Οκτωβρίου 1961 (apostille) επίσημα μεταφρασμένο και σε περίπτωση που η 
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χώρα προέλευσης δεν έχει προχωρήσει στην συγκεκριμένη σύμβαση, απαιτείται 

θεωρημένο καταστατικό από την προξενική αρχή. 

2. Με σκοπό την εξακρίβωσης της ύπαρξης της εταιρείας απαιτείται πιστοποιητικό 

αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου. 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νόμιμου 

εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Ελλάδα. 

4. Προκειμένου να χορηγηθεί ΑΦΜ, απαιτούνται συμπληρωμένα από τον υπόχρεο, τα 

έντυπα «Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3 και 

«Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7.  

 

4.3 Κόστος σύστασης 

 

            Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι προηγούμενες διαδικασίες και έχουν υποβληθεί τα 

παραπάνω δικαιολογητικά, το κόστος που προκύπτει για την σύσταση της ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. αφορά τα εξής :  

 Το γραμμάτιο κόστους σύστασης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 70 ευρώ, το οποίο 

προσαυξάνεται, εφόσον οι ιδρυτές της εταιρείας υπερβαίνουν τους τρείς, με ποσό ίσο 

με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή. 

 

 Το τέλος καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η που ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ.  

 

 Το κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο που καθορίζεται από το εκάστοτε επιμελητήριο. 

 

 Το τέλος υπέρ του ταμείου προνοίας δικηγόρων Αθηνών το οποίο ανέρχεται στο ποσό 

των 5,80 ευρώ.  
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 Καταργήθηκε ο φόρος συγκέντρωσης15 κεφαλαίου που επιβάρυνε τις υπό σύσταση 

επιχειρήσεις με ποσοστό 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό. 

Σήμερα, προκειμένου να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, να τονωθεί το 

επενδυτικό ενδιαφέρον και να δοθούν κίνητρα για την ίδρυση και την εγκατάσταση 

εταιρειών, συνεταιρισμών ή υποκαταστημάτων τους στη χώρα, εισάγεται εξαίρεση από την 

επιβολή του φόρου αυτού στις πράξεις της σύστασης.  

 

4.4 Έλεγχος & Ολοκλήρωση Της Σύστασης Από Την Υπηρεσία Μιας Στάσης  

Επομένως με την ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται, δημιουργούνται οι εξής 

υποχρεώσεις για τη συνέχιση της διαδικασίας σύστασης οι οποίες πρέπει να εκπληρωθούν από 

τα αρμόδια στελέχη της ίδιας υπηρεσίας μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα.  

            Αρχικά, υπόκεινται σε έλεγχο, η αίτηση καταχώρησης και το έγγραφο σύστασης, ως 

προς την νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και 

εγγράφων. Ιδιαίτερος έλεγχος διενεργείται, προκειμένου να διατυπώνονται με σαφήνεια στο 

καταστατικό της εταιρίας η επωνυμία, ο σκοπός και το ύψος του κεφαλαίου της εταιρίας. 

Παραθέτοντας τα υποβαλλόμενα έγγραφα, ελέγχεται και κρίνεται η νομιμότητα ή μη του 

σκοπού της εταιρίας, καθώς και αν ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές είναι ανίκανοι για 

δικαιοπραξία. Μέσω της  πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του ΓΕΜΗ η Υπηρεσία μιας 

Στάσης διενεργεί τον προέλεγχο της επωνυμίας και στη συνέχεια χορηγούν προέγκριση χρήσης 

της. Σε περίπτωση που η επιλεγμένη  επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώρηση, οι 

αιτούντες ενημερώνονται έτσι ώστε να προβούν σε τροποποίηση της επωνυμίας. Στη συνέχεια 

η υπηρεσία είναι υπεύθυνη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την χορήγηση 

ΑΦΜ στους εταίρους όπου απαιτείται, για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών 

ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας καθώς και να  μεριμνήσει για την καταχώριση 

και εγγραφή της εταιρίας στη Υπηρεσία ΓΕΜΗ και για την χορήγηση αριθμού ΓΕΜΗ και 

Κωδικού Αριθμού Καταχώρησης.  

            Κατά περίπτωση εξασφαλίζεται ένα χρονικό περιθώριο δύο εργάσιμων ημερών ή 

εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, δέκα εργάσιμων ημερών από την λήξη της  

 

15. Ν.4254/2014(Πολυνομοσχέδιο) και Ν.1676/1986 (Ά 204),Άρθρα 17,18 
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πρόσκλησης που αποστέλλεται από την υπηρεσία μιας στάσης, ούτως ώστε, εάν τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το έγγραφο σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 

κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινήσεις 

διορθώσεις ή συμπληρώσεις. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη τα στοιχεία παρά την  

εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η 

σύσταση της εταιρίας δεν καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ και το ποσό για το  Γραμμάτιο Ενιαίου 

Κόστους Σύστασης Εταιρίας  που καταβλήθηκε επιστρέφεται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ο λογιστικός χειρισμός της συγκροτήσεως και των 

μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου του ιδιαίτερου εταιρικού τύπου, της ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας, που αποτελείται από τρία είδη εισφορών, τις κεφαλαιακές, τις 

εξωκεφαλαιακές και τις εγγυητικές εισφορές.  

 

5.1 Λογιστική Παρακολούθηση Εισφορών  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που προαναφέρθηκαν και αναλύθηκαν, προκύπτει ότι, το 

κεφάλαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας συντίθεται από τρεις κατηγορίες εισφορών, 

για τις οποίες παρέχονται στους εταίρους ιδιαίτερα εταιρικά μερίδια για κάθε κατηγορία 

εισφορών, ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος της αξίας των εισφορών καθενός.  

Η λογιστική παρακολούθηση και η πραγματοποίηση αντίστοιχων λογιστικών 

εγγραφών για κάθε κατηγορία εισφορών αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση. Για την λογιστική 

απεικόνιση των εγγραφών καλύψεως και καταβολής των εξωκεφαλαιακών  και των εγγυητικών 

εισφορών δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη  στο Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο αλλά ούτε και στο 

Νομο 4072/2012 που τις καθιέρωσε. Αναφέρεται ωστόσο, στο άρθρο 80 του νόμου αυτού ότι 

η λογιστική παρακολούθηση και παρουσίαση των  εξωκεφαλαιακών  εισφορών και των 

εγγυητικών εισφορών θα καθοριστεί με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης.   

Επειδή όμως δυο και πλέον χρόνια μετά την δημοσίευση του Ν.4072/2012  η  

προβλεπόμενη από το άρθρο 80 του νόμου αυτού Υπουργική Απόφαση δεν έχει υπογραφεί, 

προκειμένου στην παρούσα εργασία  να παρατεθούν οι λογιστικές εγγραφές, για τον χειρισμό 

της συγκρότησης και των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου της ΙΚΕ, χρησιμοποιούνται τα 

βήματα που προκύπτουν από την σχετική βιβλιογραφία16 και την αρθρογραφία17.   

 

16.Νεγκάκης (2012),σελ 567-601  

17. Γρηγοράκος (2012),σελ 1204 
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Για την καταχώριση των λογιστικών χειρισμών της συγκροτήσεως και των μεταβολών 

του εταιρικού κεφαλαίου της IKE, στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι  

λογαριασμοί: 

18.20 Oφειλόμενες παροχές από εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

(αναλύεται σε  υπολογαριασμούς κατά εταίρο και κατά είδος παροχής) 

18.25 Oφειλόμενες εισφορές από εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE 

(αναλύεται σε τριτοβάθμιους κατά εταίρο) 

33.03   Eταίροι IKE - λ/σμός καλύψεως κεφαλαίου 

33.04   Eταίροι IKE 

40.10  Oφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE (τριτοβάθμιοι κατά εταίρο) 

40.15  Kαταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE (τριτοβάθμιοι κατά    εταίρο) 

40.20 Oφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE (τριτοβάθμιοι κατά εταίρο) 

40.25 Kαταβλημένες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE(τριτοβάθμιοι κατά εταίρο) 

40.30 Oφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE με εταιρικά μερίδια 

(τριτοβάθμιοι κατά εταίρο) 

40.31 Oφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE χωρίς εταιρικά μερίδια 

(τριτοβάθμιοι κατά εταίρο) 

40.35 Kαταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE με εταιρικά μερίδια 

(τριτοβάθμιοι κατά εταίρο) 

40.36 Kαταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE χωρίς εταιρικά μερίδια 

(τριτοβάθμιοι κατά εταίρο) 

41.20 Aποθεματικό από μείωση κεφαλαίου IKE 

53.25 Eταίροι IKE - Aξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών τους προς απόδοση ή 

53.25 Eταίροι IKE - Aξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών τους προς κάλυψη 

ζημιών  ή 

53.25 Eταίροι IKE - Aξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών τους για σχηματισμό 

αποθεματικού 
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5.1.1 Λογιστικός Χειρισμός Κεφαλαιακών Εισφορών Με Πρακτικό 

Παράδειγμα  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα υπάρχει διάκριση μεταξύ καλύψεως και καταβολής του κεφαλαίου 

κατά την ιδρυτική πράξη της εταιρείας και συνεπώς για τη λογιστική απεικόνισή τους 

απαιτείται η διενέργεια λογιστικών εγγραφών μέσω της χρήσης ορισμένων λογαριασμών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Έστω ότι κατά την ίδρυση της ΙΚΕ με συνολικό κεφάλαιο 10.000,00 ευρώ και με την 

επωνυμία « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.», οι εταίροι «Α», «Β», μετέχουν με τις εξής κεφαλαιακές εισφορές, 

που αντιστοιχούν σε εταιρικά μερίδια. 

 ΕΤΑΙΡΟΣ «Α» : συμμετέχει με κεφαλαιακές εισφορές ύψους 6.000,00 ευρώ που 

αντιστοιχούν σε 6.000 εταιρικά μερίδια (1 € / εταιρικό μερίδιο). 

 ΕΤΑΙΡΟΣ «Β» : συμμετέχει με κεφαλαιακές εισφορές ύψους 4.000,00 ευρώ που 

αντιστοιχούν σε 4.000 εταιρικά μερίδια (1 € / εταιρικό μερίδιο). 

Ακολουθούν οι εγγραφές καλύψεως και καταβολής κεφαλαιακών εισφορών:    

1. _________________________________ . ________________________________ 

   X. 33            Xρεώστες Διάφοροι 

        33.03       Eταίροι IKE - λ/σμός καλύψεως κεφαλαίου 

        33.03.00. Εταίροι «Α.Β.   Ι.Κ.Ε.» -  λ/σμός καλύψεως κεφαλαίου 

        33.03.00.0001 ΕΤΑΙΡΟΣ «Α»            6.000,00 

        33.03.00.0002 ΕΤΑΙΡΟΣ «Β»            4.000,00                                                                       

                Π. 40      Kεφάλαιο 

                     40.10 Oφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ                                                                      

                     40.10.00 Oφειλ. κεφαλαιακές εισφορές εταίρων «Α.Β. Ι.Κ.Ε.»    

                     40.10.00.0001 Οφειλ. κεφαλαιακές εισφορές  ΕΤΑΙΡΟΥ «Α»    6.000,00       

                     40.10.00.0002 Οφειλ. κεφαλαιακές εισφορές  ΕΤΑΙΡΟΥ «Β»    4.000,00                                                                     

                                       [Kάλυψη κεφαλαιακών εισφορών] 

     _________________________________ . ________________________________ 
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2. _________________________________ . ________________________________ 

   X. 33            Xρεώστες Διάφοροι 

        33.04       Eταίροι IKE  

        33.04.00. Εταίροι «Α.Β.   Ι.Κ.Ε.»  

        33.04.00.0001 ΕΤΑΙΡΟΣ «Α»            6.000,00 

        33.04.00.0002 ΕΤΑΙΡΟΣ «Β»            4.000,00 

                                                                                 

                             Π. 33            Xρεώστες Διάφοροι 

                                  33.03       Eταίροι IKE - λ/σμός καλύψεως κεφαλαίου 

                                  33.03.00. Εταίροι «Α.Β.   Ι.Κ.Ε.» -  λ/σμός καλύψεως κεφαλαίου 

                                  33.03.00.0001 ΕΤΑΙΡΟΣ «Α»            6.000,00 

                                  33.03.00.0002 ΕΤΑΙΡΟΣ «Β»            4.000,00 

                           Απαίτηση εταιρείας προς εταίρους για καταβολή κεφαλαίου  

3. _________________________________ . ________________________________ 

    X. 38 Χρηματικά Διαθέσιμα 

         38.03 Καταθέσεις όψεως «Α.Β. Ι.Κ.Ε.»   10.000,00 

                       Π. 33      Xρεώστες Διάφοροι 

                            33.04 Eταίροι IKE  

                            33.04.00. Εταίροι «Α.Β.   Ι.Κ.Ε.» 

                            33.04.00.0001 ΕΤΑΙΡΟΣ «Α»            6.000,00 

                            33.04.00.0002 ΕΤΑΙΡΟΣ «Β»            4.000,00 

                                                                        

                                         [Kαταβολή κεφαλαιακών εισφορών] 

   _________________________________ . ________________________________ 
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4. _________________________________ . ________________________________ 

   X. 40           Kεφάλαιο 

        40.10      Oφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

        40.10.00 Oφειλ. κεφαλαιακές εισφορές εταίρων «Α.Β. Ι.Κ.Ε.»    

        40.10.00.0001 Οφειλ. κεφαλαιακές εισφορές  ΕΤΑΙΡΟΥ «Α»    6.000,00       

        40.10.00.0002 Οφειλ. κεφαλαιακές εισφορές  ΕΤΑΙΡΟΥ «Β»    4.000,00                                                                     

                  

          Π. 40           Kεφάλαιο 

               40.15      Kαταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

               40.15.00 Kαταβλημένες κεφαλ. εισφορές εταίρων «Α.Β. Ι.Κ.Ε.»    

               40.15.00.0001 Kαταβλημένες κεφαλ. Εισφορές ΕΤΑΙΡΟΥ «Α»       6.000,00 

               40.15.00.0002 Kαταβλημένες κεφαλ. Εισφορές ΕΤΑΙΡΟΥ «Β»       4.000,00 

 

     [Iσόποση και αντίστοιχη μεταφορά του 40.10 (ο οποίος εξισώνεται) στον 40.15] 

_________________________________ . ________________________________ 

  

Σε περίπτωση που ο εταίρος  «Α» αδυνατούσε να καταβάλει το ποσό των 2.000,00 ευρώ 

και κατέβαλε μόνο 4.000 ευρώ, ο διαχειριστής θα προβεί σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου 

κατά 2.000,00 και σε αντίστοιχη ακύρωση των εταιρικών μεριδίων για τα οποία δεν 

καταβλήθηκε το κεφάλαιο, ήτοι:  

1. _________________________________ . ________________________________ 

    X. 38     Χρηματικά Διαθέσιμα 

         38.03 Καταθέσεις όψεως «Α.Β. Ι.Κ.Ε.»   8.000,00 

                                                                     

                       Π. 33      Xρεώστες Διάφοροι 

                            33.04 Eταίροι IKE  

                            33.04.00. Εταίροι «Α.Β.   Ι.Κ.Ε.»  

                            33.04.00.0001 ΕΤΑΙΡΟΣ «Α»            4.000,00 
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                            33.04.00.0002 ΕΤΑΙΡΟΣ «Β»            4.000,00                                                       

                                        [Kαταβολή κεφαλαιακών εισφορών] 

   _________________________________ . ________________________________ 

 

2. _________________________________ . ________________________________ 

    X. 40      Kεφάλαιο 

         40.10 Oφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

         40.10.00 Oφειλ. κεφαλαιακές εισφορές εταίρων «Α.Β. Ι.Κ.Ε.»    

         40.10.00.0001 Οφειλ. κεφαλαιακές εισφορές  ΕΤΑΙΡΟΥ «Α»    2.000,00       

                    

            Π. 33      Xρεώστες Διάφοροι 

                 33.04 Eταίροι IKE  

                 33.04.00. Εταίροι «Α.Δ.   Ι.Κ.Ε.»  

                 33.04.00.0001 ΕΤΑΙΡΟΣ «Α»                                                          2.000,00 

           [ Mείωση του κεφαλαίου και ακύρωση των αντίστοιχων 2.000 μεριδίων λόγω 

             μη καταβολής κεφαλαίου, ύψους 2.000 ευρώ] 

   _________________________________ . ________________________________ 

3. _________________________________ . ________________________________ 

   X. 40      Kεφάλαιο 

        40.10 Oφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

        40.10.00 Oφειλ. κεφαλαιακές εισφορές εταίρων «Α.Β. Ι.Κ.Ε.»    

        40.10.00.0001 Οφειλ. κεφαλαιακές εισφορές  ΕΤΑΙΡΟΥ «Α»    4.000,00       

        40.10.00.0002 Οφειλ. κεφαλαιακές εισφορές  ΕΤΑΙΡΟΥ «Β»    4.000,00                                                                     

                  

          Π. 40      Kεφάλαιο 

               40.15 Kαταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

               40.15.00 Kαταβλημένες κεφαλ. εισφορές εταίρων «Α.Β. Ι.Κ.Ε.»    

               40.15.00.0001 Kαταβλημένες κεφαλ. Εισφορές ΕΤΑΙΡΟΥ «Α»       4.000,00 
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               40.15.00.0002 Kαταβλημένες κεφαλ. Εισφορές ΕΤΑΙΡΟΥ «Β»       4.000,00 

  [Iσόποση και αντίστοιχη μεταφορά του 40.10 (ο οποίος εξισώνεται) στον 40.15] 

_________________________________ . ________________________________ 

 

 

O λογαριασμός 40.15 «Kαταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE» στον 

Iσολογισμό εμφανίζεται στη θέση A-I-1 του Παθητικού του υποδείγματος Iσολογισμού. Ο 

λογαριασμός 40.10 «Oφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE», στη θέση A-I-2 του 

ίδιου υποδείγματος, σε περίπτωση που την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού εμφανίζει 

υπόλοιπο. 

 

5.1.2 Λογιστικός Χειρισμός Εξωκεφαλαιακών Εισφορών Με Πρακτικό 

Παράδειγμα 

 

Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές για τις οποίες πραγματοποιείται ανάλυση στο άρθρο 78 του 

ν.4072/2012, συνίστανται σε παροχές, που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 

κεφαλαιακής εισφοράς, αναλαμβάνονται κατά τη σύσταση της εταιρείας ή μεταγενέστερα και 

η αξία τους καθορίζεται στο καταστατικό. 

Έστω ότι κατά την ίδρυση της ΙΚΕ,με την επωνυμία « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» του προηγούμενου 

παραδείγματος , ο εταίρος  «Α», μετέχει με τις εξής εξωκεφαλαιακές εισφορές, που 

αντιστοιχούν σε εταιρικά μερίδια. 

 ΕΤΑΙΡΟΣ «Α» : συμμετέχει με εξωκεφαλαιακές εισφορές αξίας 2.000,00 ευρώ που 

αντιστοιχούν σε 2.000 εταιρικά μερίδια (1 € / εταιρικό μερίδιο). 

Ακολουθούν οι εγγραφές καλύψεως και καταβολής εξωκεφαλαιακών εισφορών:   

1. ________________________________ . _______________________________ 

 Χ. 18.20 Oφειλόμενες Παροχές από εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE         

18.20.00 Oφειλόμενες Παροχές από εξωκεφαλ. εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» 
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18.20.00.0001 Oφειλόμενες Παροχές από εξωκεφαλ. Εισφορές εταίρου  «Α»  2.000 

                                   

      Π 40.20 Oφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE  

          40.20.00 Oφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» 

          40.20.00.0001 Oφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρου  «Α»         2.000 

___________________________________ . ________________________________ 

Oι λογαριασμοί αυτοί εμφανίζονται στον Iσολογισμό. Ο λογαριασμός 18.20 στη θέση 

Γ-III-8 του Eνεργητικού του υποδείγματος Iσολογισμού. Ο  λογαριασμός 40.20 στη θέση A-I-

5 του Παθητικού του υποδείγματος Iσολογισμού. 

  Για κάθε πραγματοποιούμενη καταβολή τμήματος ή συνόλου της εξωκεφαλαιακής 

εισφοράς γίνονται  λογιστικές εγγραφές της εξής μορφής με τα κατά περίπτωση αντίστοιχα 

ποσά. 

Έστω ότι ο εταίρος «Α» έλαβε εξωκεφαλαιακές εισφορές 2.000 ευρώ με την 

υποχρέωση να παρέχει λογιστικές υπηρεσίες για δύο χρόνια άνευ αμοιβής. Στις 31 Δεκεμβρίου 

του ιδίου έτους , συμπληρώθηκε περίπου ένας χρόνος κατά τον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες 

που υποσχέθηκε.  

Ακολουθούν οι εξής εγγραφές : 

 

2. ________________________________ . _______________________________ 

Χ. Οι αρμόδιοι λογ/σμοί ενεργητικού (χρηματικών διαθεσίμων ή απαιτήσεων κ.λπ.)   

    61.00.06.0000 Αμοιβές και Έξοδα Λογιστών                   1.000 

     

Π. 18.20 «Oφειλόμενες παροχές από εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE» 

     18.20.00 Oφειλόμενες Παροχές από εξωκεφαλ. εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» 

     18.20.00.0001 Oφειλόμενες Παροχές από εξωκεφαλ. Εισφ. εταίρου  «Α»   1.000   

__________________________________ . ________________________________ 
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Tαυτόχρονα, για το ίδιο ποσό θα γίνει η παρακάτω εγγραφή: 

3. ________________________________ . _______________________________ 

X. 40      Kεφάλαιο 

     40.20 Oφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

     40.20.00 Oφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» 

     40.20.00.0001 Oφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρου  «Α»      1.000 

 

 Π. 40      Kεφάλαιο 

      40.25 Kαταβλημένες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

      40.25.00 Καταβεβλ. εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.»       

      40.25.00.0001 Καταβεβλ  εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρου  «Α»               1.000 

 

                   [ισόποση μεταφορά από το λογ/σμό 40.20 στο λογ/σμό 40.25] 

__________________________________ . _________________________________ 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους συμπληρώνεται και ο δεύτερος χρόνος, δηλαδή 

συμπληρώνονται τα δύο συμφωνημένα χρόνια και επομένως έχει εκπληρωθεί πλήρως η 

υποχρέωση της παροχής υπηρεσίας, για τις εξωκεφαλαιακές εισφορές. Για το δεύτερο έτος θα 

πρέπει να γίνουν οι ίδιες εγγραφές που έγιναν κατά τον πρώτο χρόνο. 

O λογ/σμός 40.25 εμφανίζεται στον Iσολογισμό στη θέση A-I-4 του Παθητικού του 

υποδείγματος Iσολογισμού. 

 

5.1.3 Λογιστικός Χειρισμός Εγγυητικών Εισφορών Με Πρακτικό 

Παράδειγμα 

 

Έστω ότι κατά την ίδρυση της ΙΚΕ ,με την επωνυμία « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» του προηγούμενου 

παραδείγματος , ο εταίρος  «Α», αναλαμβάνει την υποχρέωση της καταβολής των χρεών της 

εταιρείας ύψους 10.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 7.500 εταιρικά μερίδια. (Σύμφωνα με 

τις διατάξεις, ο εταίρος που εισφέρει εγγυητική εισφορά λαμβάνει εταιρικά μερίδια για το 75% 

της εισφοράς του, ενώ για το υπόλοιπο 25% δε του χορηγούνται μερίδια.) 
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 ΕΤΑΙΡΟΣ «Α» : συμμετέχει με εγγυητικές εισφορές αξίας 10.000,00 ευρώ που 

αντιστοιχούν σε 7500 εταιρικά μερίδια. 

 

Επομένως η διενέργεια λογιστικών εγγραφών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εξής 

λογιστικά άρθρα: 

 

1. ________________________________ . _______________________________ 

X. 18      Συμμετοχές και μακροπρ. απαιτήσεις 

18.25      Oφειλόμενες εισφορές από εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE 

18.25.00 Oφειλόμενες εισφορές από εγγυητικές εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» 

18.25.00.0001 Οφειλόμενες εισφορές από εγγυητικές εισφορές εταίρου  «Α»  10.000 

Π. 40      Kεφάλαιο 

40.30 Oφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE με εταιρικά μερίδια 

40.30.00 Oφειλόμ. Εγγυητικ. εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» με εταιρ. μερ.  

40.30.00 .0001 Oφειλόμ. Εγγυητικ. εισφορές εταίρου «Α» με εταιρ. μερ.            7.500  

40.31 Oφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων  IKE χωρίς εταιρικά μερίδια 

40.31.00 Oφειλόμ. εγγυητικές εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» χωρίς εταιρ.μερίδια 

40.31.00.0001 Oφειλόμ. Εγγυητικ εισφορές εταίρου «Α» χωρίς εταιρ.μερίδια     2.500 

   _________________________________ . _________________________________ 

 

Oι λογαριασμοί αυτοί εμφανίζονται στον Iσολογισμό. Ο  λογαριασμός 18.25 στη θέση 

Γ-III-9 του Eνεργητικού του υποδείγματος Iσολογισμού. Οι  λογαριασμοί 40.30 και 40.31 στις 

θέσεις A-I-6 και A-I-7, αντίστοιχα, του Παθητικού του υποδείγματος Iσολογισμού. 
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Ο εταίρος «Α» προβαίνει στην καταβολή εταιρικών χρεών ύψους 10.000,00 ευρώ 

στον δανειστή «Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ». 

 Διενεργούνται οι παρακάτω λογιστικές εγγραφές : 

 

2. ________________________________ . _______________________________ 

 

    Χ. 18.35 Καταβεβλ. Εισφ. από εγγυητικές εισφ. εταίρων Ι.Κ.Ε. 

        18.35.00 Καταβεβλ. Εισφ. από εγγυητικές εισφ. εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» 

        18.35.00.0001 Καταβ. Εισφ. από εγγυητ. Εισφ. εταίρου «Α»   10.000 

 

Π. 18.25 Oφειλόμενες εισφορές από εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE»  

     18.25.00 Oφειλόμ. Εισφ. από εγγυητικές εισφορές εταίρων « Α.Β.  Ι.Κ.Ε.» 

     18.25.00.0001 Οφειλόμ. εισφορές από εγγυητικές εισφορ. εταίρου  «Α»       10.000 

    [Ο λογ. 18.35 κλείνει με χρέωση του 50.00προμηθευτής  ή του 53.98 πιστωτής] 

   _________________________________ . _________________________________ 

 

Για το ίδιο ποσό θα πραγματοποιηθεί η εξής ταυτόχρονη εγγραφή: 

 

3. ________________________________ . _______________________________ 

X. 40      Kεφάλαιο 

     40.30 Oφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE με εταιρικά μερίδια 

     40.30.00 Oφειλόμ. Εγγυητικ. εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» με εταιρ. μερ.  

     40.30.00 .0001 Oφειλόμ. Εγγυητικ. εισφορές εταίρου «Α» με εταιρ. Μερ     7.500 

                    

 40.31 Oφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE χωρίς εταιρικά μερίδια  

 40.31.00 Oφειλόμ. εγγυητικές εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» χωρίς εταιρ.μερίδια 

 40.31.00.0001 Oφειλ.. Εγγυητικ εισφορές εταίρου «Α» χωρίς εταιρ.μερίδια     2.500 
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    Π. 40     Kεφάλαιο 

    40.35 Kαταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE με εταιρικά μερίδια 

    40.35.00. Καταβλημένες εγγυητ. εισφ. εταίρων  « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» 

    40.35.00.0001 . Καταβλ. εγγυητ. εισφ. εταίρου «Α» με εταιρικά μερίδια         7.500 

 

    40.36 Kαταβλ. εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE χωρίς εταιρικά μερίδια 

    40.36.00 Kαταβλ. Εγγυητ. Εισφ. εταίρων « Α.Β.Ι.Κ.Ε.» χωρίς εταιρ. μερίδια   

    40.36.00.0001 Kαταβλ. Εγγυητ. Εισφ. εταίρου «Α»  χωρίς εταιρ. μερίδια        2.500    

                                      

  [Tαυτόχρονη και ισόποση μεταφορά από τους λογ/σμούς 40.30 και 40.31 στους λογ/σμούς 

40.35 και 40.36] 

   _________________________________ . _________________________________ 

Oι λογ/σμοί 40.35 και 40.36 εμφανίζονται στον Iσολογισμό στις θέσεις A-I-8 και A-I-9, 

αντίστοιχα, του Παθητικού του υποδείγματος Iσολογισμού. 

 

5.2 Λογιστικός Χειρισμός Για Την Εξαγορά Υποχρεώσεων Από 

Εξωκεφαλαιακές Η΄ Εγγυητικές Εισφορές  

 

5.2.1 Λογιστικός Χειρισμός Εξαγοράς Εξωκεφαλαικών Εισφορών Με 

Πρακτικό Παράδειγμα 

 

Έστω ότι κατά την ίδρυση της ΙΚΕ, του πρακτικού παραδείγματος, της ενότητας 3.2.1 ,με την 

επωνυμία « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.», ο εταίρος  «Α», συμμετέχει με εξωκεφαλαιακές εισφορές αξίας 

2.000,00 ευρώ που αντιστοιχούν σε 2.000 εταιρικά μερίδια (1 € / εταιρικό μερίδιο). Ο εταίρος 

«Α», έχοντας το δικαίωμα εξαγοράς των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει από την 

εξωκεφαλαιακή εισφορά, μετατρέπει τα μερίδια του σε μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς 

καταβάλλοντας στην εταιρεία « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.», υπό μορφή αύξησης κεφαλαίου, ποσό ίσο με 

την αξία της εισφοράς του, όπως ορίστηκε στο καταστατικό.  
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Επομένως, η διενέργεια λογιστικών εγγραφών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εξής 

λογιστικά άρθρα: 

 

1. ________________________________ . ________________________________ 

    X. 38 Xρηματικά Διαθέσιμα 

         38.00 ταμείο ή 38.03 καταθέσεις όψεως                                      2.000 

    Π. 18      Συμμετοχές και μακροπρ. απαιτήσεις 

    18.20 Oφειλόμενες παροχές από εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

    18.20.00 Oφειλ. Παροχές από εξωκεφαλ. εισφ. εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» 

    18.20.00.0001 Oφειλόμ. Παροχές από εξωκεφαλ. Εισφορ. εταίρου  «Α»      2.000 

                

                         [Eξαγορά εξωκεφαλαιακών εισφορών εταίρου] 

________________________________ . ________________________________ 

 

2. ________________________________ . _______________________________ 

   X. 40       Kεφάλαιο 

        40.20  Oφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

        40.20.00 Oφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» 

        40.20.00.0001 Oφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρου  «Α»         2.000         

           Π. 40      Kεφάλαιο 

                40.25 Kαταβλημένες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

                40.25.00 Καταβεβλ. εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.»       

                40.25.00.0001 Καταβεβλ  εξωκεφαλ. εισφορές εταίρου  «Α»               2.000 

                                                  

[ Mεταφορά από το λογ/σμό 40.20 στο λογ/σμό 40.25 των εταιρικών μεριδίων του εταίρου 

λόγω εξαγοράς τους] 

   _________________________________ . ________________________________ 
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Aκολουθούν οι λογιστικές εγγραφές μεταφοράς από λογ/σμό 40.25 Kαταβλημένες 

εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE, στον λογ/σμό 40.15 Kαταβλημένες κεφαλαιακές 

εισφορές εταίρων IKE. 

 

3. ________________________________ . _______________________________ 

    X. 40      Kεφάλαιο 

         40.25 Kαταβλημένες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

         40.25.00 Καταβεβλ. εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.»       

         40.25.00.0001 Καταβεβλ  εξωκεφαλαιακές εισφορ. εταίρου  «Α»               2.000                   

               Π. 40 Kεφάλαιο 

                    40.15 Kαταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

                    40.15.00 Kαταβλημένες κεφαλ. εισφορές εταίρων «Α.Β. Ι.Κ.Ε.»    

                    40.15.00.0001 Kαταβλημένες κεφαλ. Εισφορές ΕΤΑΙΡΟΥ «Α»       2.000 

[Mετατροπή εξωκεφαλαιακών εισφορών σε κεφαλαιακές] 

________________________________ . _______________________________ 

 

5.2.2 Λογιστικός Χειρισμός Εξαγοράς Εγγυητικών Εισφορών Με Πρακτικό 

Παράδειγμα 

 

Στο προηγούμενο πρακτικό παράδειγμα της ενότητας 4.1.3,  κατά την ίδρυση της ΙΚΕ ,με την 

επωνυμία « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» , ο εταίρος  «Α», ανέλαβε την υποχρέωση της καταβολής των χρεών 

της εταιρείας ύψους 10.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 7.500 εταιρικά μερίδια. Έστω ότι ο 

εταίρος «Α» επιθυμεί να εξαγοράσει τις παραπάνω εγγυητικές εισφορές.  

Oι λογιστικές εγγραφές εξαγοράς των εγγυητικών εισφορών και μετατροπής τους σε 

κεφαλαιακές διαφοροποιούνται λόγω του ότι, στον εταίρο που εισφέρει εγγυητική εισφορά για 

το 25% της εισφοράς του δεν του χορηγούνται εταιρικά μερίδια.  

Eπομένως η διενέργεια λογιστικών εγγραφών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εξής 

λογιστικά άρθρα: 
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1.________________________________._______________________________ 

    Χ.38 Xρηματικά διαθέσιμα      

        38.00 ταμείο ή 38.03 καταθέσεις όψεως            10.000                                                        

        Π.18      Συμμετοχές και μακρ. Aπαιτήσεις 

            18.25 Oφειλόμενες εισφορές από εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE 

            18.25.00 Oφειλόμ. Εισφ. από εγγυητικές εισφορές εταίρων « Α.Β. Ι.Κ.Ε.» 

            18.25.0001 Οφειλ. Εισφ. από εγγυητικές εισφ. εταίρου  «Α»            10.000 

 

                   [εξαγορά εγγυητικών εισφορών με άμεση καταβολή μετρητών] 

   ________________________________ . _______________________________ 

 

2. ________________________________ . _______________________________ 

Χ. 40      Kεφάλαιο 

40.30 Oφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE με εταιρικά μερίδια 

40.30.00 Oφειλόμ. Εγγυητικ. εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» με εταιρ. μερ.  

40.30.00 .0001 Oφειλόμ. Εγγυητικ. εισφορές εταίρου «Α» με εταιρ. μερ.            7.500  

40.31 Oφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων  IKE χωρίς εταιρικά μερίδια 

40.31.00 Oφειλόμ. εγγυητικές εισφορές εταίρων « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» χωρίς εταιρ.μερίδια 

40.31.00.0001 Oφειλόμ. Εγγυητικ εισφορές εταίρου «Α» χωρίς εταιρ.μερίδια     2.500 

               

  Π.40      Kεφάλαιο 

    40.35 Kαταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE με εταιρικά μερίδια 

    40.35.00. Καταβλημένες εγγυητ. εισφ. εταίρων  « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» 

    40.35.00.0001 . Καταβλ. εγγυητ. εισφ. εταίρου «Α» με εταιρικά μερ.               7.500 

 

    40.36 Kαταβλ. εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE χωρίς εταιρικά μερίδια 

    40.36.00 Kαταβλ. Εγγυητ. Εισφ. εταίρων « Α.Β.Ι.Κ.Ε.» χωρίς εταιρ. μερίδια   
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    40.36.00.0001 Kαταβλ. Εγγυητ. Εισφ. εταίρου «Α»  χωρίς εταιρ. μερίδια        2.500                                         

 

[Mεταφορά από τους λογ/σμούς 40.30 και 40.31 στους λ/σμούς 40.35 και 40.36, αντίστοιχα, 

των εταιρικών μεριδίων του εταίρου, λόγω εξαγοράς τους] 

_________________________________ . ________________________________ 

 

Aκολουθούν οι λογιστικές εγγραφές αυξήσεως του κεφαλαίου, με την μεταφορά των ποσών 

από τον λογ/σμό 40.35 στον 40.15 και από τον 40.36 στον 41.10 καταβλημένη διαφορά υπέρ 

το άρτιο. 

 

3. ________________________________ . _______________________________ 

    Χ.40      Kεφάλαιο 

 

    40.35 Kαταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE με εταιρικά μερίδια 

    40.35.00. Καταβλημένες εγγυητ. εισφ. εταίρων  « Α.Β.    Ι.Κ.Ε.» 

    40.35.00.0001 . Καταβλ. εγγυητ. εισφ. εταίρου «Α» με εταιρικά μερ.               7.500 

    40.36 Kαταβλ. εγγυητικές εισφορές εταίρων IKE χωρίς εταιρικά μερίδια 

    40.36.00 Kαταβλ. Εγγυητ. Εισφ. εταίρων « Α.Β.Ι.Κ.Ε.» χωρίς εταιρ. μερίδια   

    40.36.00.0001 Kαταβλ. Εγγυητ. Εισφ. εταίρου «Α»  χωρίς εταιρ. μερίδια        2.500                                           

                 

                Π.40     Kεφάλαιο 

                    40.15 Kαταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων IΚΕ  

                    40.15.00 Kαταβλημένες κεφαλ. εισφορές εταίρων «Α.Β. Ι.Κ.Ε.»    

                    40.15.00.0001 Kαταβλημένες κεφαλ. Εισφορές ΕΤΑΙΡΟΥ «Α»       7.500 

                    41        

                    41.11. Καταβλ. διαφορά από έκδ. εταιρ. Μεριδίων υπέρ το άρτιο     2.500                  

                    [Mετατροπή εγγυητικών εισφορών σε κεφαλαιακές] 

_________________________________ . ________________________________ 
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5.3 Λογιστικός Χειρισμός Μειώσεως Κεφαλαίου 

  

5.3.1 Λογιστικός Χειρισμός Μείωσης Κεφαλαίου Λόγω Ακύρωσης 

Εταιρικών Μεριδίων Προς Απόδοση 

Με απόφαση των εταίρων με κεφαλαιακές εισφορές, της «Α.Β. Ι.Κ.Ε.» του προηγούμενου 

παραδείγματος, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας λήφθηκε απόφαση μείωσης 

των κεφαλαιακών μεριδίων του εταίρου «Α» κατά 2.000 ευρώ. Αναφέρεται ότι οι εταιρικοί 

δανειστές δεν προέβαλαν αντιρρήσεις.  

Eπομένως η διενέργεια λογιστικών εγγραφών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εξής 

λογιστικά άρθρα: 

 

1. _________________________________ . ________________________________ 

    X. 40 Kεφάλαιο 

         40.15 Kαταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

         40.15.00 Kαταβλημένες κεφαλ. εισφορές εταίρων «Α.Β.  Ι.Κ.Ε.»    

         40.15.00.0001 Kαταβλημένες κεφαλ. Εισφορές ΕΤΑΙΡΟΥ «Α»             2.000     

                     

         Π. 53 Πιστωτές Διάφοροι 

              53.25 Eταίροι IKE - Aξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών τους                    

                       προς απόδοση 

              53.25.00 Εταίροι «Α.Β.  Ι.Κ.Ε.» - Aξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών   

                             εισφορών τους προς απόδοση   

              53.25.00.0001 Εταίρος «Α» -- Aξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών   

                                      εισφορών τους προς απόδοση                                         2.000 

[Mείωση κεφαλαίου για απόδοση των αντίστοιχων εισφορών στους δικαιούχους εταίρους] 

   _________________________________ . ________________________________ 
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2. _________________________________ . ________________________________ 

    Χ.53 Πιστωτές Διάφοροι 

        53.25 Eταίροι IKE - Aξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών τους                    

                  προς απόδοση 

        53.25.00 Εταίροι «Α.Β.  Ι.Κ.Ε.» - Aξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών   

                       εισφορών τους προς απόδοση   

        53.25.00.0001 Εταίρος «Α» -- Aξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών   

                                εισφορών τους προς απόδοση                                   2.000 

                   Π. 38.00 Ταμείο ή 38.03 Καταθέσεις όψεως                                       2.000 

                                             Απόδοση των εισφορών στο εταίρο «Α» 

   _______________________________ . ________________________________ 

 

5.3.2 Μείωση Κεφαλαίου Για Απόσβεση Ζημιών Η΄ Για Σχηματισμό 

Αποθεματικού  

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 91, η μείωση του κεφαλαίου για απόσβεση 

(κάλυψη) ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικών γίνεται μόνο με μείωση της ονομαστικής 

αξίας όλων των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, με την 

προϋπόθεση ότι η απομένουσα μετά τη μείωση ονομαστική αξία τους δεν θα είναι μικρότερη 

του ενός (1) ευρώ. 

 H λογιστική απεικόνιση της μείωσης αυτής γίνεται ως εξής: 

1. _________________________________ . ________________________________ 

    X. 40      Kεφάλαιο 

         40.15 Kαταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων IKE 

                   (ακολουθούν τριτοβάθμιοι κατά εταίρο) 

                    Π. 53      Πιστωτές διάφοροι 

                         53.25 Eταίροι IKE - Aξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών 

                                   εισφορών τους προς κάλυψη ζημιών (ή για σχημ.  αποθεματ) 



 

58 
 

                                                                                  (τριτοβάθμιοι κατά εταίρο) 

[Mείωση κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού] 

    _________________________________ . ________________________________ 

 

2. _________________________________ . ________________________________ 

     X. 53      Πιστωτές Διάφοροι 

          53.25 Eταίροι IKE - Aξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών 

                    τους προς κάλυψη ζημιών 

                                                                                   (τριτοβάθμιοι κατά εταίρο) 

 

                     Π. 42      Aποτελέσματα εις νέο 

                          42.02 Yπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 

[ Mεταφορά του λογ/σμου 53.25 στο λογ/σμό 40.02 για κάλυψη ζημιών ] 

    _________________________________ . ________________________________ 

 

3. _________________________________ . ________________________________ 

    X. 53      Πιστωτές Διάφοροι 

         53.25 Eταίροι IKE - Aξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών 

                   τους για σχηματισμό αποθεματικού 

                                                                                    (τριτοβάθμιοι κατά εταίρο) 

 

                    Π. 41      Aποθεματικά 

                         41.20 Aποθεματικό από μείωση κεφαλαίου IKE 

                        [Mείωση κεφαλαίου για σχηματισμό αποθεματικού] 

    _________________________________ . ________________________________ 

 

O λογ/σμός 41.20 «Aποθεματικό από μείωση κεφαλαίου IKE» στον Iσολογισμό εμφανίζεται 

στη θέση A-IV-4α του Παθητικού του υποδείγματος Iσολογισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ειδικές περιπτώσεις μετατροπών και συγχωνεύσεων 

εταιρικών μορφών σε Ι.Κ.Ε. Οι απαραίτητες πληροφορίες που συνθέτουν το ρυθμιστικό 

πλαίσιο για τους εταιρικούς σχηματισμούς της ΙΚΕ, ζητήματα δηλαδή που αφορούν τις 

μετατροπές και τις συγχωνεύσεις, παρέχονται από τα άρθρα 106 έως 115 του ν. 4072/2012. 

Επίσης στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται και ένα πρακτικό παράδειγμα μετατροπής Α.Ε. σε 

Ι.Κ.Ε.  

 

6.1  Μετατροπές  

 

6.1.1 Μετατροπή Ι.Κ.Ε. Σε Άλλη Εταιρική Μορφή 

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, είναι εφικτή η μετατροπή της ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας σε οποιαδήποτε νομική μορφή. Η απόφαση για την μετατροπή 

λαμβάνεται με πλειοψηφική απόφαση μετά από σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων. Στην 

ιδιαίτερη περίπτωση κατά την οποία, μετά την μετατροπή, οι εταίροι πρόκειται να ευθύνονται 

για τα χρέη της εταιρείας, ως υποχρεωτική εμφανίζεται η ρητή συναίνεση τους.  

 Η διαδικασία της μετατροπής υλοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. , όπου απαιτείται η απόφαση 

της μετατροπής της ΙΚΕ , το νέο καταστατικό και ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι 

διατάξεις που αφορούν την σύσταση της νέας εταιρικής μορφής, στην Υπηρεσία μιας Στάσης. 

Ως εκ τούτου, από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.E.MH. της απόφασης μετατροπής και του 

νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη I.K.E. συνεχίζεται με τη νέα εταιρική μορφή και οι εκκρεμείς 

δίκες συνεχίζονται, επίσης, στο όνομα της εταιρείας, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Tυχόν 

διοικητικές άδειες, που είχαν εκδοθεί στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταφέρονται στο 

όνομα της νέας. 

Κατά τα νεότερα προβλέπεται, ότι σε περίπτωση μετατροπής ΙΚΕ σε ΕΠΕ ή Α.Ε., 

απαιτείται προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης 
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ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Σχετικά με το θέμα αυτό υπάρχει μελέτη του κ. Μιλτιάδη 

Κ. Λεοντάρη. 

 «Όσον αφορά στο ζήτημα της εκτίμησης18 των περιουσιακών στοιχείων κατά τις 

ανωτέρω μετατροπές, με την αριθ. K2-5371/31.7.2013 εγκύκλιο του Yπουργείου Aνάπτυξης 

και Aνταγωνιστικότητας (Δ/νση AE και Πίστεως) έχει γίνει δεκτό, μεταξύ άλλων, ότι, ο 

νομοθέτης όρισε ρητά με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4072/2012, όπως 

ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4155/2013 

ότι εκτίμηση από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 απαιτείται μόνο στις 

περιπτώσεις μετατροπής IKE σε AE ή EΠE. Kατά συνέπεια, δεν απαιτείται εκτίμηση της 

μετατρεπόμενης εταιρείας από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 κατά τη 

διαδικασία μετατροπής άλλης εταιρικής μορφής σε IKE, με τις διατάξεις του άρθρου 107 του 

ν. 4072/2012. Mε την ίδια ως άνω εγκύκλιο έγινε επίσης δεκτό ότι αν η διαδικασία μετατροπής 

γίνεται με την παράλληλη χρήση των διατάξεων αναπτυξιακού νόμου (ενδεικτικά, ν.δ. 

1297/1972, ν. 2166/1993), όσον αφορά στην αποτίμηση της αξίας ή τη διαπίστωση της 

λογιστικής αξίας της μετατρεπόμενης σε IKE εταιρείας, εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις 

αυτών των νόμων.» 

Στην περίπτωση που υπάρχουν μερίδια19 που εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές, θα 

πρέπει πριν από την μετατροπή της ΙΚΕ, να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και 

εταίρου που να ρυθμίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μετά την μετατροπή. Στην δεύτερη 

περίπτωση, όπου υπάρχουν εταιρικά μερίδια που εκπροσωπούν εγγυητικές  εισφορές, οι 

εταίροι που έχουν αναλάβει τα συγκεκριμένα μερίδια, εξακολουθούν να ευθύνονται για τις 

εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώρηση της μετατροπής στο ΓΕΜΗ, για 

διάστημα τριών ετών μετά την μετατροπή της εταιρείας σε άλλη νομική μορφή. 

 

 

 

 

  

18. Εγκύκλιος Yπ. Oικονομικών ΠOΛ. 1262/11.12.2013  

19. Ν.4072/2012, Άρθρο 106, παρ.3 & 4 
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6.2 Μετατροπή Εταιρικής Μορφής Σε Ι.Κ.Ε.  

 

Στο άρθρο 107 του νόμου, ορίζονται τα σχετικά ζητήματα για την μετατροπή υφιστάμενης 

εταιρείας στη μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.  

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πράξη της μετατροπής, επιβάλλεται : 

1. Η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, της απόφασης των εταίρων ή των μετόχων της παραγράφου 

1 του άρθρου 107 του ν.4072/2012 και το καταστατικό της ΙΚΕ. 

2. Στην περίπτωση που την πράξη μετατροπής διενεργούν τα νομικά πρόσωπα,  

Α.Ε. ή ΕΠΕ , απαιτείται η αποστολή ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο από την 

υπηρεσία του γενικού εμπορικού μητρώου. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα 

ισχύοντα για τις περιπτώσεις των προαναφερθεισών εταιρειών καθώς και για την 

περίπτωση των προσωπικών εταιρειών. 

  

6.2.1 Διαδικασία Μετατροπής A.E. Σε I.K.E.  

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μετατροπής μιας Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε., διενεργείται η 

παρακάτω σειρά πράξεων και εργασιών.  

α) Λήψη απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και την πλειοψηφία 

που απαιτείται20. 

 β) Παράλληλα συντάσσεται το καταστατικό της I.K.E., το οποίο εγκρίνεται από τη γενική 

συνέλευση των μετόχων της A.E., που μετατρέπεται σε I.K.E.  

Για τη μετατροπή της A.E. σε I.K.E. δεν απαιτείται η κατάρτιση σχετικού συμβολαιογραφικού 

εγγράφου - σε αντίθεση με τη μετατροπή της I.K.E. σε E.Π.E. 

γ) Tο πρακτικό της κατά τα άνω γενικής  συνέλευσης της μετατρεπόμενης A.E. μαζί με το 

καταστατικό της εκ μετατροπής προελθούσας I.K.E. υποβάλλονται στο Γ.E.MH προς 

καταχώριση. H ανακοίνωση της καταχώρησης στο Γ.E.MH. αναρτάται στον  

 

 

20.  Άρθρα, 29 § 3 και 31 § 2 του K.N. 2190/1920 
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διαδικτυακό τόπο αυτού, ενώ αντίγραφο της ανακοίνωσης αποστέλλεται και στο Eθνικό 

Tυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦEK (TAE - EΠE - ΓEMH).  

Tα αποτελέσματα της μετατροπής δεν επέρχονται, αν μέσα σε ένα μήνα από την 

καταχώρηση, δανειστής ή δανειστές της εταιρείας προβάλλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη 

μετατροπή. Mετά την παρέλευση της κατά τα άνω μηνιαίας προθεσμίας, αν δεν προβληθούν 

αντιρρήσεις, τούτο σημειώνεται στο Γ.E.MH. με αίτηση της εταιρείας (υπεύθυνη δήλωση ότι 

δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις) και η μετατροπή συντελείται από το χρόνο της καταχώρισης 

της σημείωσης αυτής. Tο Γ.E.MH. εκδίδει σχετική ανακοίνωση, η οποία αναρτάται στο 

διαδικτυακό τόπο αυτού και, επίσης, δημοσιεύεται στο ΦEK. 

δ) Δεν απαιτείται η έκδοση εγκριτικής διοικητικής πράξης για τη μετατροπή ανώνυμης 

εταιρείας σε I.K.E. για δύο λόγους, όπως εξηγεί η εγκύκλιος K2-5371/31.7.2013 του 

Yπουργείου Aνάπτυξης. 

 

6.2.2 Διαδικασία Μετατροπής E.Π.E. Σε I.K.E. 

 

Για την μετατροπή  Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε. απαιτούνται : 

 α) Aπόφαση της συνέλευσης των εταίρων της Eταιρείας Περιορισμένης Eυθύνης περί 

μετατροπής αυτής σε Iδιωτική Kεφαλαιουχική Eταιρεία, που πρέπει να ληφθεί, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του N. 3190/55, δηλαδή, με πλειοψηφία των 3/4 του όλου 

αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου.  

Mεταβατική περίοδος μέχρι 31/12/2013 ίσχυσε για τη μετατροπή υφισταμένων E.Π.E. 

σε I.K.E., σύμφωνα με το άρθρο 120 του N. 4072/2012, που σκόπευε στη διευκόλυνση της 

συγκεκριμένης μετατροπής και απαιτούσε για τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη 

συνέλευση των εταίρων της E.Π.E. είτε πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του όλου αριθμού 

των εταίρων, που εκπροσωπούν τα 2/3 του όλου εταιρικού κεφαλαίου, είτε με πλειοψηφία 

τουλάχιστον των 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου, ενώ, ρήτρες του καταστατικού που 

προβλέπουν μεγαλύτερα ποσοστά πλειοψηφίας δεν λαμβάνονται υπόψη για την απόφαση αυτή.  

β) σύνταξη του καταστατικού της I.K.E., το οποίο εγκρίνεται από τη συνέλευση των εταίρων 

της E.Π.E., που αποφάσισε τη μετατροπή της σε I.K.E. 



 

63 
 

 γ) Aπαιτείται κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου για να γίνει η μετατροπή της E.Π.E. 

σε I.K.E. , λόγω του ότι η μετατροπή αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση του καταστατικού της 

E.Π.E. στο σύνολό του, πράξη για την οποία το άρθρο 38 του N. 3190/55 απαιτεί την τήρηση 

του τύπου του συμβολαιογραφικού εγγράφου21. 

 δ) Tο συμβολαιογραφικό έγγραφο της μετατροπής με το καταστατικό της I.K.E., και τα λοιπά 

δικαιολογητικά υποβάλλονται προς καταχώρηση στο Γ.E.MH. H ανακοίνωση της 

καταχώρησης στο Γ.E.MH. αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο αυτού, ενώ αντίγραφο της 

ανακοίνωσης αποστέλλεται και στο Eθνικό Tυπογραφείο προς δημοσίευση στο ΦEK. 

ε) Tα αποτελέσματα της μετατροπής δεν επέρχονται, αν μέσα σε ένα μήνα από την καταχώρηση 

δανειστής ή δανειστές της εταιρείας προβάλλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη μετατροπή22. 

Mετά την παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας κατατίθεται στο Γ.E.MH. σχετική υπεύθυνη 

δήλωση του διαχειριστή της μετατρεπόμενης εταιρείας ότι δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις των 

δανειστών και η μετατροπή συντελείται από το χρόνο καταχώρισης της δήλωσης αυτής. 

Eκδίδεται νέα ανακοίνωση, η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Γ.E.MH. και 

δημοσιεύεται στο Φ.E.K. 

 

6.2.3 Διαδικασία Μετατροπής Προσωπικής Εταιρείας (O.E. - E.E.)   Σε 

I.K.E. 

 

Για την μετατροπή  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (O.E. - E.E.). σε Ι.Κ.Ε. απαιτούνται :  

α) Λήψη απόφασης των εταίρων της προσωπικής εταιρείας (O.E. ή E.E.) περί μετατροπής 

αυτής σε I.K.E., η οποία διατυπώνεται σε ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνητικό). 

β) Tο προαναφερθέν συμφωνητικό μετατροπής της προσωπικής εταιρείας σε I.K.E., αφού 

θεωρηθεί στην αρμόδια Δ.O.Y., το Tαμείο Nομικών και το Tαμείο Πρόνοιας Δικηγόρων, 

υποβάλλεται στο Γ.E.MH. προς καταχώρηση και κατά τα λοιπά ακολουθείται η ίδια 

διαδικασία, που ορίζει ο νόμος για την εν λόγω καταχώρηση. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται  

 

21. Εγκ.Υπ. Αναπτ. K2-5371/2013 

22. N. 4072/2012 άρθρο 107 § 3 
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στον διαδικτυακό τόπο του Γ.E.MH., χωρίς να απαιτείται και δημοσίευση της ανακοίνωσης 

αυτής στο ΦEK.  

 

6.3 Πρακτικό Παράδειγμα Μετατροπής Α.Ε. Σε Ι.Κ.Ε. 

 

Έστω ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας «Α.Β. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με ομόφωνη 

απόφαση του, λαμβάνοντας υπόψιν τα δυσχερή οικονομικά δεδομένα, λόγω της κρίσης, 

εγκρίνει πρόταση του προέδρου του, για μετατροπή της Ανώνυμης Εταιρεία σε Ι.Κ.Ε. .  

Για την ολοκλήρωση της μετατροπής πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα: 

1) Απόφαση της γενικής συνέλευσης 

2) Καταστατικό της νέας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας που εγκρίνεται από τη Γ.Σ. 

των μετόχων. 

3) Δημοσίευση – καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης της Γ.Σ. και του καταστατικού 

ενώ αντίγραφο της ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ αποστέλλεται και στο εθνικό τυπογραφείο. 

4) Μετά την δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., απαιτείται η συμπλήρωση και η υποβολή αίτησης 

στο Γ.Ε.ΜΗ. περί μη υποβολής αντιρρήσεων από τους δανειστές .  

Προς τούτο η εταιρεία «Α.Β. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », προέβη σε έκτακτη γενική 

συνέλευση, αφού πρώτα, συνέταξε το καταστατικό της Ι.Κ.Ε. με ιδιωτικό συμφωνητικό, η 

οποία εν συνεχεία αποφάσισε την μετατροπή της Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε, εγκρίνοντας παράλληλα και 

το καταστατικό της εκ μετατροπής προερχόμενης Ι.Κ.Ε.. Οι παραπάνω αποφάσεις, περιέχονται 

στο παρακάτω πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας  «Α.Β. ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ». 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

«Α.Β. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »   

αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΤΗΣ 7- 3 - 2014 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 7 Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14 μ.μ στα 

γραφεία της  εταιρείας «Α.Β.  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  επί της οδού Κ.Καραμανλή  70 στη 

Θεσσαλονίκη που υπάγεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης, συνήλθαν σε  έκτακτη Γενική Συνέλευση 

οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις,  μετά από πρόσκληση του 

προέδρου «Α», για τα παρακάτω θέματα. 

Η πρόσκληση των μετόχων έγινε χωρίς την τήρηση της διαδικασίας περί δημοσιότητας, 

ένεκα του ότι οι μέτοχοι έλαβαν γνώση της προσκλήσεως αυθημερόν, άπαντες, (κατ εφαρμογή 

της παραγρ.3 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, η οποία προστέθηκε  με το άρθρο 11&3 του 

Ν 2339/1995). Παρέστησαν όλοι οι μέτοχοι,  με τις εκάστου αναγραφόμενες μετοχές, 

αντιπροσωπεύοντας το 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡ.ΜΕΤ.& 

ΨΗΦΩΝ 

1.   

2.                               

ΜΕΤΟΧΟΣ «Α» 

ΜΕΤΟΧΟΣ «Β» 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

463 

  17 

3. ΜΕΤΟΧΟΣ «Γ» 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 120 

 

  

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

 

600 

Επίσης παρέστησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εταιρείας  

Ο ανωτέρω πίνακας  των παραστάντων μετόχων τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της έδρας της 

εταιρείας  σαράντα οχτώ ώρες  πριν από την ώρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως , όπως 

ο νόμος ορίζει . 
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Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά  ο πρόεδρος του Δ.Σ.  «Α». ο οποίος ορίζει προσωρινό 

γραμματέα τον «Β». 

Μετά τον έλεγχο  των μετόχων, η πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, «Α», κάλεσε 

τους μετόχους, που μετέχουν σ’ αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς 

δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού 

προεδρείου αυτής και εκλέγει δια βοής και ομοφώνως ως πρόεδρο αυτής τον «Β»  και 

γραμματέα  τον «Γ».  

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :  

1Ο  : Μετατροπή της εταιρείας «ΑΒ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»  ΣΕ Ι.Κ.Ε – Παρουσίαση - 

Εγκριση καταστατικού της εκ μετατροπής προελθούσας  Ι.Κ,Ε.  

 

Επί του θέματος αυτού, ο πρόεδρος της Γ.Σ  «Β» , παίρνοντας το λόγο εξήγησε στην 

Γ.Σ. ότι  λόγω της μειωμένης δραστηριότητας της επιχείρησης, εξαιτίας  της συνεχιζόμενης 

κρίσης, πρέπει να γίνει  μείωση των δαπανών. Ως εκ τούτου και επειδή η μορφή της 

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θεωρείται μια πολύ ευέλικτη μορφή 

εταιρείας και  απαιτεί για την λειτουργία της λιγότερες δαπάνες, προτείνει την μετατροπή της 

εταιρείας «ΑΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

Παράλληλα ο πρόεδρος της Γ.Σ. «Β» παρουσίασε στα μέλη της  Γενικής συνέλευσης το σχεδιο 

του καταστατικού της εκ μετατροπής προελθούσα  Ι.Κ,Ε για έγκριση  από την παρούσα Γενική 

συνέλευση. 

     Επί του θέματος αυτού τα μέλη της Γενικής συνέλευσης μετά από διαλογική συζήτηση  

αποφάσισαν και συμφώνησαν ομόφωνα την  μετατροπή της εταιρείας «ΑΒ» ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ενέκριναν επίσης ομόφωνα 

το νέο καταστατικό που επισυνάπτεται στο παρόν. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της 

συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. 

«Β»  

     Ο  Γραμματέας της Γ.Σ.   

«Γ» 
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Ακριβές Αντίγραφο  7/3/2014 

……………………………………………………………… 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

«Α» 

 

 

6.4 Συγχώνευση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών   

 

Στα άρθρα 108 έως 115 του νόμου 4072/2012 ορίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο κατά το οποίο 

διενεργούνται οι συγχωνεύσεις των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών. Το σχέδιο νόμου 

ορίζει τις δύο περιπτώσεις, τη συγχώνευση με απορρόφηση και τη συγχώνευση με την 

δημιουργία νέας εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για τη νέα εταιρεία, είτε για την 

απορροφώσα , αποδίδεται ο όρος « συγχωνεύουσα». Για την πραγματοποίηση μιας 

συγχώνευσης, οι διαχειριστές των ΙΚΕ, πρέπει να καταρτίσουν έγγραφο και ενυπόγραφο 

σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 

109 του παρόντος νόμου, το οποίο πρέπει και να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ. Προϋπόθεση βέβαια 

για την υλοποίηση της συγχώνευσης, αποτελεί πρωταρχικά η προστασία των πιστωτών των 

συγχωνευόμενων εταιρειών. Ως εκ τούτου, σε διάστημα ενός μήνα από την καταχώρηση του 

σχεδίου συγχώνευσης στο ΓΕΜΗ, οι δανειστές μπορούν να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους 

και από δικαστική απόφαση να καθοριστεί η έκβαση της συγχώνευσης. 

Για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης 

επιβάλλεται να ορίζει τη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών μεριδίων που αφορούν το σύνολο 

των εισφορών, με τρόπο δίκαιο και λογικό που αιτιολογείται από το ίδιο σχέδιο σύμβασης. 

Ταυτόχρονα, για την εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών 

και την προσδιοριζόμενη σχέση ανταλλαγής, συντάσσεται ενιαία έκθεση προς τους εταίρους 

των εταιρειών, συμβαδίζοντας με τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920. Εξαίρεση αποτελεί η 

περίπτωση κατά την οποία συναινούν όλοι οι εταίροι των συγχωνευόμενων εταιρειών, οπότε 

και παραλείπεται η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και η σύνταξη της αντίστοιχης 

έκθεσης. 

Για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις, καθώς και τα αποτελέσματα της συγχώνευσης 

λαμβάνονται υπόψιν, τα οριζόμενα των παραγράφων 112 και 113 του παρόντος νόμου για τις 
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ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες. Για την συγχώνευση ΙΚΕ απαιτείται απόφαση των εταίρων 

με την οποία εγκρίνεται, το σχέδιο συγχώνευσης, οι τροποποιήσεις του καταστατικού ή το νέο 

καταστατικό της νέας εταιρείας, το οποίο εν συνεχεία καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ. Η απόφαση 

των εταίρων βέβαια λαμβάνεται, εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία προστασίας των 

πιστωτών κατά το άρθρο 110 και έχει τηρηθεί η προθεσμία του ενός μήνα πριν από την 

συνέλευση, για την ενημέρωση των εταίρων, ως προς το σχέδιο συγχώνευσης και της 

προαναφερθείσας έκθεσης του άρθρου 110. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τηρούνται 

τα οριζόμενα της παραγράφου 3 του άρθρου 112 σύμφωνα με τα οποία, « οι αποφάσεις των 

εταίρων που εγκρίνουν τη συγχώνευση μαζί με υπεύθυνη δήλωση των διαχειριστών των 

συγχωνευόμενων εταιρειών ότι τηρήθηκε η διαδικασία προστασίας των δανειστών του άρθρου 

110, καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, ύστερα από κοινή αίτηση των διαχειριστών». 

Εφόσον, έχει πραγματοποιηθεί η καταχώριση των αποφάσεων των εταίρων των 

συγχωνευόμενων εταιρειών, στην υπηρεσία του γενικού εμπορικού μητρώου, σύμφωνα με την 

προαναφερθείσα διαδικασία και τις προϋποθέσεις που την ορίζουν, παράγονται τα 

αποτελέσματα της συγχώνευσης κατά το άρθρο 113 του ν.4072/2012.  

α) Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με 

καθολική διαδοχή. Στη συγχωνεύουσα εταιρεία περιέχονται και οι διοικητικές άδειες που είχαν 

εκδοθεί υπέρ της συγχωνευόμενης εταιρείας. 

β) Οι εταίροι της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας 

εταιρείας  

γ) Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συμμετέχουν στις συγχωνευόμενες εταιρείες με 

εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και 

προηγουμένως. 

δ) Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν. 

ε) Οι εκκρεμείς δικές συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα της συγχωνεύουσας εταιρείας χωρίς 

να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, διακοπή της δίκης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται ένα πρακτικό παράδειγμα, λειτουργίας μιας 

μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με διαχειριστή τον μονοπρόσωπο εταίρο. 

Ειδικότερα παρουσιάζονται: 

1) Οι λογιστικές εγγραφές σύστασης της Μον. Ι.Κ.Ε. 

2) Η διαδικασία πιστοποίησης του κεφαλαίου  

3) Η τήρηση του « ενιαίου βιβλίου πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων 

διαχείρισης» 

4) Η τήρηση του « Βιβλίου Εταίρων» 

5) Ενδεικτικές συναλλαγές της επιχείρησης με τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές  

6) Εργασίες τέλους χρήσεως  

7) Λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσεως  

8) Σύνταξη Γενικής Εκμετάλλευσης-Ισολογισμού-Αποτελεσμάτων Χρήσεως   

ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 

Στις 2 Οκτωβρίου του έτους 2012 ο επιχειρηματίας «Ε» συστήνει Μονοπρόσωπη 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με την επωνυμία « Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»* και με 

έδρα στον δήμο Θεσσαλονίκης , στην υπηρεσία μία στάσης του επαγγελματικού 

επιμελητηρίου. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000,00 €), 

διαιρούμενο σε χίλια εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00 €) ευρώ το καθένα, το 

οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τον εταίρο «Ε». Την εταιρεία διαχειρίζεται και 

εκπροσωπεί διαχειριστής, που εκ του καταστατικού ορίζεται ο εταίρος «Ε».  

 

* Η εταιρεία που παρουσιάζεται δεν είναι πραγματική  



 

70 
 

Η ημερομηνία λήξης της 1ης διαχειριστικής περιόδου ορίζεται η 31/12/2013. Η εταιρική χρήση 

χαρακτηρίζεται ως υπερδωδεκάμηνη ( Η υπερδωδεκάμηνη χρήση καταργείται για σύσταση 

εταιρειών από 01/01/2014).  

Ο εταίρος και διαχειριστής «Ε» αναθέτει στο λογιστικό γραφείο «Κ» την διεκπεραίωση 

των λογιστικών και φορολογικών του υποχρεώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4072/2012.   

Οι λογιστικές εγγραφές έναρξης έχουν ως εξής :  

Α/Α        

1 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

  

02/10/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
33-03-00-

0001 

ΕΤΑΙΡΟΣ "Ε" - 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 

ΚΑΛΥΨΕΩΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

1000,00 0,00 

02/10/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
40-10-00-

0001 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ 

ΚΕΦΑΛ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥ  "Ε" 

ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

0,00 1000,00 

 

        

        

Α/Α        

2 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

  

02/10/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
33-04-00-

0001 

ΕΤΑΙΡΟΣ "Ε" 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
1000,00 0,00 

02/10/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
33-03-00-

0001 

ΕΤΑΙΡΟΣ "Ε" - 

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 

ΚΑΛΥΨΕΩΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
0,00 1000,00 

        

        

Α/Α        

3 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

  

02/10/2012 ΟΨΕΩΣ 
33-04-00-

0001 

ΕΤΑΙΡΟΣ "Ε" 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΚΕΦΑΛ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ  
0,00 1000,00 

02/10/2012 ΟΨΕΩΣ 
38-03-00-

0001 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ. 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΚΕΦΑΛ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ  
1000,00 0,00 
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Α/Α        

4 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

  

02/10/2012 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

40-10-00-

0001 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ 

ΚΕΦΑΛ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΕΤΑΙΡΟΥ  "Ε" 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΚΕΦΑΛ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ  
1000,00 0,00 

02/10/2012 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

40-15-00-

0001 

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥ 

"Ε" 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΚΕΦΑΛ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ  
0,00 1000,00 

 

Στις 02/10/2012 πραγματοποιήθηκε η ολοσχερής καταβολή του κεφαλαίου. Στις 

20/10/2012, ο διαχειριστής παρευρισκόμενος στα γραφεία της εταιρείας, πιστοποιεί και 

βεβαιώνει όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 77 του 

ν.4072/2012 ότι το οριζόμενο σε 1.000 ευρώ εταιρικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς στο 

σύνολο του με καταβολή μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας και καταχωρεί το  

παρακάτω ¨Πρακτικό Διαχειριστή¨ στο ΓΕΜΗ.  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  « Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» 

    ΘΕΜΑ:  1)  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ         

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Στις 20/10/2012 σήμερα,  ημέρα  Σάββατο  και ώρα 11.30 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας , « Ε. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με Α.Φ.Μ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και με ΑΡ.ΓΕΜΗ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

, επί της οδού Κωνσταντίνου  Καραμανλή  αρ 6, Τ.Κ. 54638, στη  Θεσσαλονίκη, συνήλθε ο 

διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία « Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». 

Στη συνεδρίαση παρέστη:  

1) Ο διαχειριστής  «Ε» 

Ο παραπάνω διαχειριστής συζήτησε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) Πιστοποίηση και βεβαίωση  καταβολής του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου. 
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Επί του πρώτου και μοναδικού θέματος, ο διαχειριστής της εταιρείας μετά από έλεγχο 

των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εταιρείας,  πιστοποιεί και βεβαιώνει όπως προβλέπεται 

από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου  77 του Ν. 4072/2012 ότι το οριζόμενο σε 

1.000 ευρώ (χίλια ευρώ) αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε ολοσχερώς στο 

σύνολό του με καταβολή μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας και στο νόμο. 

 

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν 

ως ακολούθως: 

Ο Διαχειριστής  

«Ε» 

 

Επίσης, δεδομένου ότι επιβάλλεται η τήρηση του «ενιαίου βιβλίου πρακτικών 

αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων διαχείρισης» , ο διαχειριστής – εταίρος καταχωρεί το 

πρακτικό πιστοποίησης κεφαλαίου στο προαναφερθέν βιβλίο. 

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί «βιβλίο εταίρων» το οποίο συντάσσει, αναγράφοντας 

όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, με σκοπό την προαγωγή της 

εταιρικής διαφάνειας. Εν  συνεχεία, το  δημοσιεύει στην εταιρική ιστοσελίδα. 

 

    ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : "Ε  Ι.Κ.Ε."

Α/Α

Ονοματ

επώνυμ

ο ή 

επωνυμι

α 

εταίρου

Διεύθυν

ση  

εταίρου

Α.Φ.Μ. 

ΕΤΑΙΡΩ

Ν

Συν. 

Αριθ. 

Μεριδίω

ν που  

κατέχει 

Μερίδια 

που 

εκπροσω

πουν  

κεφαλαια

κές  

εισφορές 

Μερίδια 

που 

εκπροσωπ

ουν  

εγγυητικές  

εισφορές 

Ημερ/νία 

απόκτησ

ης

Ημερ/νία 

μεταβίβασ

ης 

μεριδιων 

Υπόλοιπ

ο 

μεριδιων 

μετα την 

μεταβίβα

ση 

Συνολικο 

ποσό  

αναληψη

ς ευθύνης 

σε ευρώ 

με 

εγγυητικέ

ς 

Εισφορές 

1
ΕΤΑΙΡΟΣ 

¨Ε̈

ΕΓΝΑΤΙΑ 

15

0000000

00
1.000

1.000 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

ΜΕΡΙΔΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Σ ΑΞΙΑΣ 

1.000,00 

ευρώ 

0

ΑΠΌ 

ΣΥΣΤΑΣΕ

ΩΣ 

02/10/201

2

δεν εγινε  

μεταβίβαση
1.000 0

 ΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε ΕΧΟΥΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ: 
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Η εταιρεία όντας πλέον ενεργή, ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα και 

ενδεικτικά παρουσιάζονται οι παρακάτω συναλλαγές με τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές:  

 Στις 24/10/2012 ο διαχειριστής της ΙΚΕ πραγματοποίησε ανάληψη ποσού ίσο με 

650,00 ευρώ, από τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό με σκοπό την κάλυψη 

μελλοντικών εξόδων.  

Α/Α        

5 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρέωση Πίστωση 

  

24/10/2012 ΟΨΕΩΣ 
38-00-00-

0000 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨Ε¨ ΑΝΑΛΗΨΗ  650,00 0,00 

24/10/2012  ΟΨΕΩΣ 
38-03-00-

0001 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ. ΑΝΑΛΗΨΗ  0,00 650,00 

 

 Στις 25/10/2012 η ΙΚΕ αγοράζει από τον Προμηθευτή ΑΝΔΡΕΟΥ, γραφική ύλη, 

απαραίτητη για τη λειτουργία της επιχείρησης, καθαρής αξίας ίσης με 31,00 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ 23% και το εκδιδόμενο τιμολόγιο εξοφλείται τοις μετρητοίς. 

 

Α/Α        

6 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρέωση Πίστωση 

  

25/10/2012 ΤΔΑ 101 
64-07-03-

0057 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 23% 

ΑΓΟΡΑ 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΛΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ 

¨ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΑΝΔΡΕΟΥ¨ 

31,00 0,00 

25/10/2012 ΤΔΑ 101 
54-00-29-

0057 

ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 

23% 

ΑΓΟΡΑ 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΛΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ 

¨ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΑΝΔΡΕΟΥ¨ 

7.13 0,00 

25/10/2012 ΤΔΑ 101 
50-00-00-

0001 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΑΓΟΡΑ 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΛΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ 

¨ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΑΝΔΡΕΟΥ¨ 

0,00 38.13 
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Α/Α        

7 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρέωση Πίστωση 

  

25/10/2012 ΤΔΑ 101 
38-00-00-

0000 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨Ε¨ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

ΤΟΥ Τ.Δ.Α. 101 

ΤΟΙΣ 

ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ  

0,00 38.13 

25/10/2012 ΤΔΑ 101 
50-00-00-

0001 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

ΤΟΥ Τ.Δ.Α. 101 

ΤΟΙΣ 

ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ  

38.13 0,00 

 

 

 Στις 10/11/2012 η ΙΚΕ παρείχε τις υπηρεσίες της στην επιχείρηση ¨ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ¨, εκδίδοντας τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, 

καθαρής αξίας 3.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%. 

 

  

Α/Α        

8 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρέωση Πίστωση 

  

10/11/2012 Τ.Π.Υ. 1 
73-00-00-

0057 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΦΠΑ 23% 

ΠΩΛΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ 

0,00 3.000,00 

10/11/2012 Τ.Π.Υ. 1 
54-00-73-

0057 

ΦΠΑ ΠΩΛΗΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΦΠΑ 23% 

ΠΩΛΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ 

0,00 690,00 

10/11/2012 Τ.Π.Υ. 1 
30-00-00-

0001 

"ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ" 

ΠΩΛΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ 

3.690,00 0,00 
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 Στις 11/11/2012, ο ¨ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ¨ προέβη στην 

εξόφληση του Τ.Π.Υ. 1 που εξέδωσε η ΙΚΕ για την πώληση υπηρεσιών, με κατάθεση 

στον τραπεζικό λογαριασμό της ΙΚΕ. 

Α/Α        

9 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρέωση Πίστωση 

  

11/11/2012 ΟΨΕΩΣ 
38-03-00-

0001 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

ΤΟΥ Τ.Π.Υ. 1 

ΑΠΌ ΤΟΝ 

ΠΕΛΑΤΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ Α 

3690,00 0,00 

11/11/2012 ΟΨΕΩΣ 
30-00-00-

0001 

"ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ" 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

ΤΟΥ Τ.Π.Υ. 1 

ΑΠΌ ΤΟΝ 

ΠΕΛΑΤΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ Α 

0,00 3690,00 

 

 Στις 14/12/2012, η ΙΚΕ προέβη στη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού, για την 

απόκτηση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης ( 

leasing) με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε., ο οποίος εν συνεχεία εξέδωσε το 

πρώτο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών καθαρής αξίας 165,74 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%. 

Α/Α        

10 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρέωση Πίστωση 

  

14/12/2012 
Τ.Π.Υ. 

3959 

62-04-07-

0057 

ΕΝΟΙΚΙΑ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ ΦΠΑ 23% 

ΕΝΟΙΚΙΑ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ-ΣΕΡΒΙΣ 

Ε.Π.Ε. 

165.74 0,00 

14/12/2012 
Τ.Π.Υ. 

3959 

54-00-29-

0057 

ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-

ΔΑΠΑΝΩΝ 23% 

ΕΝΟΙΚΙΑ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ-ΣΕΡΒΙΣ 

Ε.Π.Ε. 

38.12 0,00 

14/12/2012 
Τ.Π.Υ. 

3959 

53-98-00-

0003 
ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε. 

ΕΝΟΙΚΙΑ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ-ΣΕΡΒΙΣ 

Ε.Π.Ε. 

0,00 203.86 
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 Στις 23/01/2013, για την διεκπεραίωση ενός έργου το οποίο ανέλαβε η ΙΚΕ, πλήρωσε 

στον μηχανολόγο μηχανικό Παπαστεργίου για μελέτη που διενήργησε, αμοιβή 

καθαρού ποσού 1750 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%. Από την παραπάνω αμοιβή 

παρακρατήθηκε φόρος 20% προκειμένου να αποδοθεί στο δημόσιο. 

Α/Α        

11 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρέωση Πίστωση 

  

23/1/2013 Α.Π.Υ. 2 
61-00-03-

0057 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ-ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ 

ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ-

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

1750,00 0,00 

23/1/2013 Α.Π.Υ. 2 
54-00-29-

0057 

ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 

23% 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ 

ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ-

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

402,50 0,00 

23/1/2013 Α.Π.Υ. 2 
54-04-00-

0001 

ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ 

ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ-

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

0,00 350,00 

 

23/1/2013 Α.Π.Υ. 2 
50-00-01-

0000 

ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΕΞΟΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-

"ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ" 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ 

ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ-

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

0,00 1.802,50 

 

 Στις 25/02/2013 από τα βιβλία της ΙΚΕ και συγκεκριμένα από τον λογαριασμό ΦΠΑ, 

προέκυψε υπόλοιπο προς απόδοση, ύψους 1.234,71 ευρώ. Το ποσό αποδόθηκε με 

χρονική καθυστέρηση από την νόμιμη ημερομηνία καταβολής του και για αυτόν τον 

λόγο προέκυψε προσαύξηση ποσού 24,70 ευρώ. 

 

Α/Α        

12 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρέωση Πίστωση 

  

25/2/2013 ΟΨΕΩΣ 
54-00-99-

0000 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΦΠΑ 
ΑΠΟΔΟΣΗ  1234,71 0,00 

25/2/2013 ΟΨΕΩΣ 
81-00-00-

0000 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ  
ΑΠΟΔΟΣΗ  24,70 0,00 

25/2/2013 ΟΨΕΩΣ 
38-03-00-

0001 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ. ΑΠΟΔΟΣΗ  0,00 1.259,41 
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 Στις 31/05/2013, υπολογίζεται η μισθοδοσία του εργαζόμενου «Ν» με εξαρτημένη 

εργασία στην ΙΚΕ, ύψους 561,12, εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έμμισθου προσωπικού 

184,53, λογαριασμός τρέχουσας κίνησης ΙΚΑ 295,41. Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 

δεν προκύπτει. Το πληρωτέο ποσό καταβλήθηκε τοις μετρητοίς. 

 

Α/Α        

13 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρέωση Πίστωση 

  

31/5/2013 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
60-00-00-

0000 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

ΜΗΝΟΣ 

ΜΑΪΟΥ 

672,00 0,00 

31/5/2013 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
60-03-00-

0000 

ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΔΟΡ.ΙΚΑ 

ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

ΜΗΝΟΣ 

ΜΑΪΟΥ 

184,53 0,00 

31/5/2013 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
55-00-00-

0000 

ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

ΜΗΝΟΣ 

ΜΑΪΟΥ 

0,00 295,41 

31/5/2013 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
53-00-00-

0000 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

ΜΗΝΟΣ 

ΜΑΪΟΥ 

0,00 561,12 

 

Α/Α        

14 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρέωση Πίστωση 

  

31/5/2013 ΟΨΕΩΣ 
53-00-00-

0000 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
561,12 0,00 

31/5/2013 ΟΨΕΩΣ 
38-00-00-

0000 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨Ε¨ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
0,00 561,12 

 

 Στις 27/10/2013 η διαφημιστική εταιρεία «Δ» εξέδωσε τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών στην ΙΚΕ για τη διαφήμιση της μέσω ραδιοφώνου. Η καθαρή αξία του 

τιμολογίου ανερχόταν στο ποσό των 7.312,90 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%. Για την 

πληρωμή του τιμολογίου η ΙΚΕ εξέδωσε και μεταβίβασε μεταχρονολογημένες 

επιταγές με ημερομηνία λήξης την 27/12/2013 
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Α/Α        

15 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρέωση Πίστωση 

  

27/10/2013 Τ.Π.Υ. 71 
64-02-01-

0057 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 

ΑΠΌ ΤΟ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

7312,90 0,00 

27/10/2013 Τ.Π.Υ. 71 
54-00-29-

0057 

ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

23% 

ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 

ΑΠΌ ΤΟ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

1681,97 0,00 

27/10/2013 Τ.Π.Υ. 73 
53-98-00-

0039 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

"Δ" 

ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 

ΑΠΌ ΤΟ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

0,00 8.994,87 

 

Α/Α        

16 
Ημερ/νία Παρ/κό Κωδικός Περιγραφή 

Λογαριασμού 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρέωση Πίστωση 

  

27/10/2013 
ΑΠΟΔ.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

53-90-00-

0020 
ΕΠΙΤΑΓΗ Νο20 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ" 

0,00 1681,97 

27/10/2013 
ΑΠΟΔ.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

53-90-00-

0021 
ΕΠΙΤΑΓΗ Νο21 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ" 

0,00 1000,00 

27/10/2013 
ΑΠΟΔ.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

53-90-00-

0022 
ΕΠΙΤΑΓΗ Νο22 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ" 

0,00 6312,90 

27/10/2013 
ΑΠΟΔ.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

53-98-00-

0039 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ" 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Δ" 

8994,87 0,00 
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Μετά τη συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης « Ε.ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και 

των τακτοποιητικών εγγραφών τέλους χρήσεως, της  διαχειριστικής περιόδου , 02/10/2012 έως 

31/12/2013, από τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης προκύπτουν τα δεδομένα που περιέχονται 

στο παρακάτω τελευταίο προσωρινό ισοζύγιο, της 31/12/2013.  
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Με βάση το παραπάνω προσωρινό ισοζύγιο της 31/12/2013 ο λογιστής συνέταξε το παρακάτω 

φύλλο μερισμού. 

 

 

 Παρατήρηση: Δεδομένου ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει πάγια, δεν υπάρχουν αποσβέσεις 

και προς τούτο δεν χρησιμοποιήθηκε ο λογαριασμός 66 (αποσβέσεις παγίων). 

Ακολουθεί ο εσωλογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος : 

Βήμα 1ο : Μεταφορά αποθεμάτων έναρξης στη Γενική Εκμετάλλευση  

Βήμα 2ο : Μεταφορά αγορών χρήσης σε Γενική Εκμετάλλευση  

Βήμα 3ο : Μεταφορά εξόδων ομάδας 6η στη Γενική Εκμετάλλευση 
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Βήμα 4ο : Μεταφορά εσόδων στη Γενική Εκμετάλλευση  

Βήμα 5ο : Εγγραφή αποθεμάτων λήξης  

Βήμα 6ο : Μεταφορά κέρδους εκμετάλλευσης  

Βήμα 7ο : Μεταφορά εξόδων μη προσδ. αποτελεσμάτων 

Βήμα 8ο : Μεταφορά εσόδων μη προσδιοριστικών αποτελεσμάτων 

Βήμα 9ο : Μεταφορά Μικτού Κέρδους Εκμετάλλευσης σε Αποτελέσματα Χρήσεως  

Βήμα 10ο : Μεταφορά εξόδων μη προσδιοριστικών των Μικτών Αποτελεσμάτων στα 

αποτελέσματα χρήσεως  

Βήμα 11ο : Μεταφορά εσόδων μη προσδιοριστικών των Μικτών Αποτελεσμάτων στα 

αποτελέσματα χρήσεως  

Βήμα 12ο : Μεταφορά εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων εσόδων – εξόδων 

προηγούμενων χρήσεων στα αποτελέσματα χρήσης  

Βήμα 13: Μεταφορά λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως σε καθαρά κέρδη χρήσεως  

Βήμα 14: Μεταφορά καθαρών κερδών χρήσεως σε αποτελέσματα προς διάθεση  

Εν συνεχεία, ο λογιστής της επιχείρησης, αφού υπολογίσει τον φόρο εισοδήματος που 

αναλογεί στα προκύπτοντα κέρδη και το τακτικό αποθεματικό, προβαίνει στη σύνταξη και 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων που έχουν ως εξής. 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
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86 
 

 

 

Στη συνέχεια, συντάσσεται το προσάρτημα το οποίο περιέχει, όλες τις αναγκαίες 

επεξηγήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες, για την κατανόηση των προαναφερόμενων 

καταστάσεων και την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας  καθώς και η ετήσια έκθεση του 

διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα για την χρήση που έληξε. 

Με μέριμνα του διαχειριστή, πραγματοποιείται η δημοσίευση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην εταιρική ιστοσελίδα. 

Σημειώνεται ότι καθώς, τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, δεν υπερβαίνουν το 

1.000.000 ευρώ και δεδομένου ότι δεν συντρέχει υπέρβαση των δύο από τα τρία κριτήρια που 

προβλέπονται από το άρθρο 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.  
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Από 1/1/2013, προς εκπλήρωση των αναγκών του φορολογικού ελέγχου23, ο υπόχρεος  

απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία υποχρεούται σε τήρηση 

ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

  Ως εκ τούτου, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία υποχρεούται να τηρεί ανά χρήση τα 

εξής αναλυτικά δεδομένα: 

1) Το τελευταίο προσωρινό ισοζυγίο (προσαρμοσμένου) των λογαριασμών όλων των 

βαθμίδων 

2) Το οριστικό ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων 

3) Αναλυτικά δεδομένα των Ημερολογίων όλης της χρήσης 

4) Οι εγγραφές Ανοίγματος και Κλεισίματος των λογαριασμών, ενσωματωμένες στο Γενικό 

Ημερολόγιο είτε σε ξεχωριστό αρχείο   

5) Το βιβλίο Αποθήκης ή αρχείο του λογαριασμού 94 

6) Το βιβλίο απογραφών και ισολογισμού 

7) Τα πρόσθετα βιβλία ειδικών περιπτώσεων της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. 

8)  Το μητρώο παγίων. 

9) Πρόσθετο αρχείο με τα αναλυτικά αρχεία των Πελατών για τις περιπτώσεις όπου τηρείται 

ένας συγκεντρωτικός λογαριασμός  

 

                                 

 

 

 

 

 

23. Ν.4093/2012, άρθρο 4, παρ.11 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο :  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ -  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εκπόνηση 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας, παραθέτοντας, τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα, τα οποία απορρέουν από την εισαγωγή του ιδιόμορφου εταιρικού τύπου, αυτού 

της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Επίσης, παρουσιάζονται οι περιορισμοί που 

εμφανίστηκαν, κατά την εκπόνηση και ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας καθώς και οι 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και μελέτη.  

 

8.1 Συμπεράσματα  

 

Με την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία επιδιώκεται η εισαγωγή ενός ευέλικτου, σύγχρονου 

εταιρικού σχήματος. Το Ελληνικό δίκαιο, όπως και το δίκαιο των περισσότερων χωρών 

περιλάμβανε, δύο βασικούς τύπους εταιρικών δομών, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και 

τις προσωπικές εταιρείες. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνδυάζει στοιχεία 

κεφαλαιουχικής και προσωπικής εταιρείας, με απώτερο σκοπό την στέγαση της μικρομεσαίας 

επιχείρησης. Η επιτυχία και η ανάδειξη της νέας εταιρικής μορφής, κρίνεται από την διάθεση 

του επιχειρηματικού κόσμου, έναντι των καινοτομιών που προσφέρει αλλά και των 

μειονεκτημάτων που παρουσιάζει.    

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της ΙΚΕ είναι το πρακτικά μηδενικό κεφάλαιο που 

απαιτείται για τη σύστασή της και ανέρχεται στο ποσό του ενός (1) ευρώ. Ταυτόχρονα, το 

εταιρικό μερίδιο αποσυνδέεται από το κεφάλαιο και μπορεί να αποτελείται από τριών ειδών 

εισφορές, τις κεφαλαιακές που μπορεί να προσφέρουν ρευστότητα στην εταιρεία, τις 

εξωκεφαλαιακές που νοούνται ως, η συμμετοχή του εταίρου μέσω  παροχής  που δεν μπορεί 

να αποτελεί αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, αλλά συγκεκριμένο  είδος προσφοράς της  

εργασία τους και τις εγγυητικές εισφορές που προσδίδουν φερεγγυότητα και αξιοπιστία στην 

επιχείρηση. Το γεγονός ότι, το ελάχιστο όριο κεφαλαιακών εισφορών ανέρχεται στο ποσό του 

ενός ευρώ, σε συνδυασμό με την διαφορετική φύση των εισφορών, επιτρέπει στους εν δυνάμει 

επιχειρηματίες να προβούν στην σύσταση επιχείρησης σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες, 
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δεδομένου της  υπάρχουσας, δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Επιπλέον για την ενίσχυση 

της ιδέας, ότι είναι ο ιδανικός τύπος εταιρείας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην ΙΚΕ, τα 

κόστη σύστασης και λειτουργίας περιορίζονται. Κατά την ίδρυση, το καταστατικό μπορεί να 

περιέχεται σε ιδιωτικό έγγραφο και όχι υποχρεωτικά σε συμβολαιογραφικό. Εν συνεχεία, το 

κόστος για τα τέλη σύστασης και της  συνδρομής στα οικεία επιμελητήρια, είναι περιορισμένο  

και η ετήσια δαπάνη για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι οικονομικότερη, εν συγκρίσει με 

τις άλλες εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Ειδικότερα,  παρέχεται η δυνατότητα, οι  

ετήσιες οικονομικές  καταστάσεις, αλλά και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που επέρχονται, να 

δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ, άνευ δημοσίευσης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Όσον αφορά 

την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριστής της ΙΚΕ ή ο 

μοναδικός εταίρος σε περίπτωση σύστασης μονοπρόσωπης επιχείρησης. Για τους εταίρους η 

ασφάλιση είναι προαιρετική, κάτι που δεν ισχύει ούτε στις ομόρρυθμες ούτε στις Ανώνυμες 

Εταιρείες.  

Επίσης, ο νόμος 4072/2012 παρέχει μεγάλη ευελιξία και σε άλλους τομείς πέραν του 

μειωμένου κόστους σύστασης και λειτουργίας.  Μεγάλη ελευθερία παρέχεται στους εταίρους 

αναφορικά με την επιλογή της επωνυμίας της ΙΚΕ που θέλουν να συστήσουν. Μόνος 

περιορισμός, η αναφορά στο κείμενο της επωνυμίας της ένδειξης “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρία” έτσι ώστε να γνωρίζουν οι συναλλασσόμενοι, την ακριβή φύση του 

αντισυμβαλλομένου τους νομικού προσώπου. Έπειτα,  το νέο εταιρικό σχήμα έχει την 

δυνατότητα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της συγκεκριμένης κάθε φορά επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την δυνατότητα που δίνει ο νέος νόμος στους εταίρους 

να διαμορφώνουν το καταστατικό της εταιρίας και να το προσαρμόζουν στις δικές τους  

ανάγκες και επιδιώξεις. Αναφορικά με το χρόνο διάρκειας της ΙΚΕ ο νόμος αφήνει επίσης 

ελεύθερη την ιδιωτική πρωτοβουλία μέσω καταστατικής πρόβλεψης. 

Η ΙΚΕ παρέχει ευελιξία και για την λήψη εταιρικών αποφάσεων. Η γενική συνέλευση 

συγκαλείται οπουδήποτε ορίζει το καταστατικό έγγραφο και η απόσταση δεν αποτελεί 

πρόβλημα στη συμμετοχή του εταίρου, αφού ο νόμος επιτρέπει στο καταστατικό την πρόβλεψη 

ότι η συνέλευση των εταίρων θα διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη . Όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής, λόγου και ψηφοφορίας στη συνέλευση και κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει μία 

ψήφο. Τέλος, για την ενίσχυση της εταιρικής διαφάνεια προς τρίτους, η ΙΚΕ τηρεί 

συγκεκριμένους κανόνες δημοσιότητας, αλλά ακόμα και στην περίπτωση των εταίρων, υπάρχει 

το δικαίωμα πληροφόρησης και ελέγχου. 
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Εντούτοις, παρά τις καινοτομίες που εισάγονται μέσω του νόμου 4072/2012, οι ΙΚΕ 

παρουσιάζουν συγκεκριμένα μειονεκτήματα. Οι εταιρείες του ενός ευρώ υποχρεούνται να  

τηρούν διπλογραφικά βιβλία, να συντάσσεται ισολογισμός και να τηρείται ταμείο στην 

επιχείρηση. Οι προσωπικές εταιρείες, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες, τηρώντας  απλογραφικά 

βιβλία, δεν έχουν τέτοιες υποχρεώσεις, οι οποίες συνεπάγονται περισσότερο κόπο για τον 

λογιστή της επιχείρησης και, κατά συνέπεια, υψηλότερο κόστος για την εταιρεία σε σχέση με 

μια ατομική ή προσωπική επιχείρηση. Επιπλέον, η περιορισμένη ευθύνη της ΙΚΕ σε 

συνδυασμό με το ελάχιστο εταιρικό της κεφάλαιο, είναι ένας παράγοντας, ο οποίος εύλογα 

δημιουργεί δυσπιστία στους συναλλασσόμενους με μια νομική προσωπικότητα περιορισμένης 

ευθύνης. Οι περιορισμοί που υπάρχουν για το  μετοχικό κεφάλαιο, στην περίπτωση της Α.Ε. 

και της Ε.Π.Ε., αίρονται για την ΙΚΕ.  Έτσι παραμένουν μόνο οι περιορισμοί της 

πληροφόρησης και ο αντισυμβαλλόμενος τους, δικαιολογημένα μπορεί να αισθάνεται ότι δεν 

έχει καμία εξασφάλιση. 

Συμπερασματικά, ο νέος τύπος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, εισάγει ένα 

ευρύ φάσμα καινοτομιών. Η ιδιαίτερη μορφή του συγκεκριμένου νομικού προσώπου, κρίνεται 

και χρησιμοποιείται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του  ελληνικού επιχειρηματικού 

κόσμου. Σημειώνεται ότι ήδη τα τελευταία δύο χρόνια, καταγράφεται μια ισχυρή τάση, για την 

επιλογή του νομικού προσώπου της Ι.Κ.Ε.   

   

8.2 Περιορισμοί 

 

Κατά την εκπόνηση της εργασίας, οι περιορισμοί που εμφανίστηκαν, αφορούν: 

α) Την παρουσίαση πρακτικού παραδείγματος, της λειτουργίας μονοπρόσωπης ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας, του έβδομου κεφαλαίου, της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η 

δυσκολία εύρεσης, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας που να επιθυμεί να δημοσιεύσει τα 

εταιρικά της δεδομένα, οδήγησε στην δημιουργία πλασματικών δεδομένων για την επίτευξη 

του σκοπού της μελέτης.    

β) Δεδομένου ότι ο εταιρικός τύπος της Ι.Κ.Ε. εμφανίστηκε πρόσφατα, έχει ως αποτέλεσμα να 

μην υπάρχουν μελέτες που να στηρίζονται σε αριθμητικά δεδομένα περιπτώσεων μετατροπής-
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συγχωνεύσεων επιχειρήσεων σε Ι.Κ.Ε. και ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η παρουσίαση 

μετατροπών – συγχωνεύσεων με πραγματικά στοιχεία.  

  

8.3 Προτάσεις Για Μελλοντική Έρευνα 

 

Με αφορμή την παρούσα διπλωματική εργασία, προτείνεται η περαιτέρω μελέτη της ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας. Ειδικότερα: 

α) Ουσιώδης θεωρείται η μελέτη πραγματικών δεδομένων εταιρειών άλλης νομικής μορφής, 

που μετατράπηκαν ή συγχωνεύθηκαν σε Ι.Κ.Ε., με σκοπό την ανάδειξη των ωφελειών, που 

προσέφερε η πράξη της μετατροπής ή της συγχώνευσης. Λόγω του γεγονότος ότι, η ΙΚΕ 

αποτελεί ένα νέο εταιρικό τύπο, που το θεσμικό της πλαίσιο, ισχύει από το έτος 2012, δεν 

υπάρχουν ή δεν έχουν δημοσιευθεί εμπειρικές μελέτες, σχετικά με μετατροπές και 

συγχωνεύσεις εταιρειών, σε Ι.Κ.Ε. στην πράξη, κάτι το οποίο αποτελεί πρόκληση και αφορμή 

για περεταίρω έρευνα.   

β) Από 01/01/2015, επέρχονται σημαντικές μεταβολές στον κώδικα φορολογικής απεικόνισης 

συναλλαγών (ΚΦΑΣ,ν.4093/2012), όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 του ιδίου νόμου. 

Επίσης στις 21/10/2014 δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου για τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο αλλάζει τα λογιστικά δεδομένα για την πλειονότητα των 

επιχειρήσεων, εισάγοντας νέα λογιστικά πρότυπα. Ως εκ τούτου, προτείνεται μελέτη σχετικά 

με τις αλλαγές που μπορεί να επέλθουν από την εφαρμογή των προαναφερθέντων διατάξεων, 

στην λειτουργία και λογιστική παρακολούθηση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.   
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