
Κφρια χαρακτηριςτικά ΙΚΕ 

Βαςικά χαρακτηριςτικά 

Η ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρία ςυνιςτάται από ζνα ι περιςςότερα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα (ιδρυτζσ). Τα φυςικά πρόςωπα πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει το δζκατο όγδοο 

(18ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ (ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 3 του Ν.1329/83). Συμμετοχι ανθλίκου ςτθν ίδρυςθ Ι.Κ.Ε. 

επιτρζπεται μόνο κατόπιν δικαςτικισ άδειασ. 

 
Η Ι.Κ.Ε. είναι κεφαλαιουχικι με νομικι προςωπικότθτα και είναι εμπορικι ακόμα και αν ο 

ςκοπόσ τθσ δεν είναι εμπορικι επιχείρθςθ. Ευκφνεται μόνο αυτι με τθν περιουςία τθσ για 

τισ εταιρικζσ υποχρεϊςεισ με εξαίρεςθ τθν ευκφνθ που αναλαμβάνει πρωτογενϊσ ο εταίροσ 

με εγγυθτικζσ ειςφορζσ (άρκρο 43 παρ. 2 & άρκρο 79 ν. 4072/2012). Το κεφάλαιο τθσ ΙΚΕ 

κακορίηεται από τουσ εταίρουσ χωρίσ περιοριςμό. Μπορεί να είναι ακόμθ και μθδενικό. 

Ωςτόςο, είναι δυνατι θ ςυμμετοχι εταίρων και θ λιψθ μεριδίων και με άλλα είδθ 

ειςφορϊν εκτόσ από τισ κεφαλαιακζσ (άρκρο 77 ν. 4072/2012): τισ εξωκεφαλαιακζσ (άρκρο 

78 ν. 4072/2012) και τισ εγγυθτικζσ (άρκρο 79 ν. 4072/2012) των οποίων θ αξία δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 75% του ποςοφ τθσ ευκφνθσ που αναλαμβάνει ο εταίροσ ζναντι των 

δανειςτϊν τθσ εταιρίασ.  

Επωνυμία 

1. Η επωνυμία τθσ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ ςχθματίηεται είτε από το όνομα 

ενόσ ι περιςςότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο τθσ δραςτθριότθτασ που αςκεί 

είτε από άλλεσ λεκτικζσ ενδείξεισ. Η επωνυμία τθσ εταιρείασ μπορεί να αποδίδεται 

ολόκλθρθ ι εν μζρει με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. 

2. Στθν επωνυμία πρζπει να περιζχονται οι λζξεισ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ι 

ΙΚΕ. 

Για τισ διεκνείσ ςυναλλαγζσ τθσ θ εταιρεία μπορεί να ζχει Επωνυμία με λατινικοφσ 

χαρακτιρεσ και πρζπει θ νομικι μορφι να εκφράηεται ωσ PRIVATE COMPANY ι/και PC. 

Ειςφορζσ Εταίρων 

Στθν ΙΚΕ υπάρχουν τρία είδθ ειςφορϊν 

α) Οι κεφαλαιακζσ 

β) Οι εξωκεφαλαιακζσ 

γ) Οι εγγυθτικζσ 

α) Κεφαλαιακές εισφορές 

 Συγκροτοφν το κεφάλαιο τθσ εταιρείασ 

 Αποτελοφν ειςφορζσ ςε μετρθτά ι ςε είδοσ, μόνο εφόςον αυτό αποτελεί ςτοιχείο 

του ενεργθτικοφ που μπορεί να τφχει χρθματικισ αποτίμθςθσ. 



 Δεν απαιτείται εκτίμθςθ αν θ αξία τθσ ειςφοράσ δεν ξεπερνά τισ 5000 ευρϊ 

(αποτιμάται ςτθν αξία που δθλϊνουν τα μζρθ). 

 Αφξθςθ ι μείωςθ των εταιρικϊν μεριδίων  που αντιςτοιχοφν ςε κεφαλαιακζσ 

μπορεί να γίνει μόνο με αφξθςθ ι μείωςθ κεφαλαίου, το οποίο καταβάλλεται 

ολοςχερϊσ κατά τθν ίδρυςθ τθσ Ι.Κ.Ε. ι κατά τθν αφξθςι του 

β) Εξωκεφαλαιακές εισφορές 

 Συνίςτανται ςε παροχζσ που δεν μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο 

κεφαλαιακισ ειςφοράσ (π.χ. Παροχι εργαςίασ, παροχι υπθρεςιϊν, εκτζλεςθ  

οριςμζνου ζργου, διαχειριςτικζσ υπθρεςίεσ κ.α.) 

 Στο καταςτατικό εξειδικεφονται, κακορίηεται θ αξία τουσ και θ διάρκειά τουσ. 

γ) Εγγυητικές εισφορές 

 Συνίςτανται ςτθν ανάλθψθ ευκφνθσ ζναντι των τρίτων για τα χρζθ τθσ εταιρείασ 

μζχρι το ποςό που ορίηεται ςτο καταςτατικό. Η αξία κάκε εγγυθτικισ ειςφοράσ 

κακορίηεται ςτο καταςτατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει  το εβδομιντα πζντε 

τοισ εκατό (75%) του ποςοφ τθσ ευκφνθσ 

 Η ευκφνθ καλφπτει οποιοδιποτε χρζοσ τθσ εταιρείασ και υφίςταται άμεςα και 

πρωτογενϊσ ζναντι των δανειςτϊν. 

χζςη μεριδίων με είδη ειςφορών 

 Κάκε εταιρικό μερίδιο αντιςτοιχεί ςε ζνα είδοσ ειςφοράσ. 

 Κάκε εταίροσ μπορεί να ζχει εταιρικά μερίδια που αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικά 

είδθ ειςφορϊν. 

 Ανεξαρτιτωσ είδουσ ειςφοράσ όλα τα μερίδια ζχουν τθν ίδια ονομαςτικι αξία 

(τουλάχιςτον 1 ευρϊ) 

Προςαρμογή διατάξεων ςτην νζα εταιρική μορφή. 

Με το άρκρο 116 παρ. 9 του ν. 4072/2012 τροποποιικθκε το Π.Δ.258/2005 «Καταςτατικό 

του Οργανιςμοφ Αςφάλιςθσ Ελευκζρων Επαγγελματιϊν (Ο.Α.Ε.Ε.)» (Αϋ316) και ςτθν   

υποχρεωτικι αςφάλιςθ του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται οι διαχειριςτζσ Ιδιωτικισ Κεφαλαιουχικισ 

Εταιρείασ που ορίςτθκαν με το καταςτατικό ι με απόφαςθ των εταίρων. 


