
Κύρια χαρακτηριστικά μονοπρόσωπης ΙΚΕ 

 

Βασικά χαρακτηριστικά  

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να 

καθίσταται μονοπρόσωπη. Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα 

δια του Γ.Ε.ΜΗ. 1 

Επωνυμία  

1. Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα 

ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε 

από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή 

εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. 

2. Αφού η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.  

 

 

Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να έχει Επωνυμία με λατινικούς 

χαρακτήρες και πρέπει η νομική μορφή να εκφράζεται ως SINGLE MEMBER PRIVATE 

COMPANY ή/και SINGLE MEMBER PC 

 

Εισφορές Εταίρων 

 

Στην ΙΚΕ υπάρχουν τρία είδη εισφορών  

α) Οι κεφαλαιακές 

β) Οι εξωκεφαλαιακές  

γ) Οι εγγυητικές 

 

α) Κεφαλαιακές εισφορές 

 Συγκροτούν το κεφάλαιο της εταιρείας  

  Αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος, μόνο εφόσον αυτό αποτελεί στοιχείο 

του ενεργητικού που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης. 

 Δεν απαιτείται εκτίμηση αν η αξία της εισφοράς δεν ξεπερνά τις 5000 ευρώ 

(αποτιμάται στην αξία που δηλώνουν τα μέρη). 

 

β) Εξωκεφαλαιακές  εισφορές 

 Συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 

κεφαλαιακής εισφοράς  (π.χ. Παροχή εργασίας, παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση       

              ορισμένου έργου, διαχειριστικές υπηρεσίες κ.α.) 

 Στο καταστατικό  εξειδικεύονται, καθορίζεται η  αξία τους και η διάρκειά τους.  

  

γ) Εγγυητικές εισφορές 

                                                            
1 Άρθρο 43 παρ. 4 του Ν. 4072/2012.  



 Συνίστανται στην ανάληψη  ευθύνης έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας 

μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. 

 Η ευθύνη καλύπτει οποιοδήποτε  χρέος της εταιρείας και υφίσταται  άμεσα και 

πρωτογενώς έναντι των δανειστών. 

 

Σχέση μεριδίων με είδη εισφορών 

 Κάθε εταιρικό μερίδιο αντιστοιχεί σε ένα είδος εισφοράς. 

 Κάθε εταίρος μπορεί να έχει εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε διαφορετικά 

είδη εισφορών. 

 Ανεξαρτήτως είδους εισφοράς όλα τα μερίδια έχουν την ίδια ονομαστική αξία 

(τουλάχιστον 1 ευρώ) 

 

Προσαρμογή διατάξεων στην νέα εταιρική μορφή. 

 

Το Π.Δ.258/2005 «Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 

(Ο.Α.Ε.Ε.)» (Α΄316) τροποποιείται ως εξής:Στην κατά την προηγούμενη παράγραφο 

υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται επίσης: στ) Ο μοναδικός εταίρος 

Μονοπρόσωπης ΙδιωτικήςΚεφαλαιουχικής Εταιρείας.2 
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