
Γ. Προτυποποιηµένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. 
 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. 
 
Στ ............... σήµερα στις.....................του µηνός ...............του έτους δύο χιλιάδες 
....................(201.. ) ηµέρα ....................οι κάτωθι συµβαλλόµενοι:  
1) (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, κάτοικος. επί της οδού.. αρ. .. , κάτοχος ∆.Α.Τ. 
………... και Α.Φ.Μ. ..............................{ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)}*.............  
2) (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, κάτοικος... επί της οδού.... αρ. .., κάτοχος 
∆.Α.Τ. ……….. και Α.Φ.Μ................................{ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)} .............  
3) (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, κάτοικος. επί της οδού.. αρ. .. , κάτοχος ∆.Α.Τ. 
………… και Α.Φ.Μ. ...........................{ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)}.............. και 
4) (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, κάτοικος... επί της οδού.... αρ. .., κάτοχος 
∆.Α.Τ. ……... και Α.Φ.Μ .............................. {ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)}………..…….   
 
όλοι....................υπηκοότητας**, συστήνουν µε το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία της 
οποίας το καταστατικό έχει ως εξής: 
 

`Αρθρο 1 
ΣΥΣΤΑΣΗ - Ι∆ΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 
Συνιστάται µε το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µε την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά 
αυτής της εταιρικής µορφής, της οποίας η επωνυµία είναι «................Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία» 

 
`Αρθρο 2 

Έδρα 
 

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος............................................................................. 
 

`Αρθρο 3  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 
1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ....................... έτη και αρχίζει από την καταχώριση του 
παρόντος στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

 
`Αρθρο 4  
Σκοπός 

 
Σκοπός της συνιστώµενης µε το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: ............. 

 
`Αρθρο 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 
 

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Χ ευρώ, διαιρούµενο σε (...) εταιρικά µερίδια 
ονοµαστικής αξίας (Ζ) έκαστο και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους χ ευρώ. 
2. Ο συνολικός αριθµός των εταιρικών µεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε Ψ εταιρικά µερίδια, 
ονοµαστικής αξίας (Ζ) έκαστο και αντιστοιχούν σε (…..) εταιρικά µερίδια κεφαλαιακών 
εισφορών, σε (…..) εταιρικά µερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε (.....) εταιρικά µερίδια 
εγγυητικών εισφορών ονοµαστικής αξίας (Ζ) το κάθε εταιρικό µερίδιο. 
Η καταβολή των παραπάνω εταιρικών µεριδίων ανά κατηγορία εισφορών έγινε ως εξής: 
α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας Χ ευρώ, που αντιστοιχούν σε (..) εταιρικά 
µερίδια, ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω: 
i) Ο εταίρος Ι κατέβαλε ποσό χ ευρώ µετρητά στο ταµείο της εταιρίας και έλαβε α1 εταιρικά 
µερίδια, ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο, 
ii) Ο εταίρος ΙΙ κατέβαλε ποσό χ ευρώ µετρητά στο ταµείο της εταιρίας και έλαβε α2 εταιρικά 
µερίδια, ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο, 
iii) Ο εταίρος ΙΙΙ κατέβαλε ποσό χ ευρώ µετρητά στο ταµείο της εταιρίας και έλαβε α3 εταιρικά 
µερίδια, ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο. 



β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, των οποίων η αξία αποτιµήθηκε σε Ψ ευρώ, από 
τους εταίρους αντιστοιχούν σε (.. ) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο, 
καλύφθηκαν ως κατωτέρω: 
i) Με παροχή εργασίας (τήρηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας) από τον εταίρο ΙΙΙ, για 
µια πενταετία από τη νόµιµη σύσταση της εταιρείας και η οποία αποτιµήθηκε από τους 
λοιπούς εταίρους συνολικά σε ψ1 ευρώ και αντιστοιχούν σε β1 εταιρικά µερίδια ονοµαστικής 
αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο. 
ii) Με παροχή έργου.............................από τον εταίρο IV, για µια τριετία από τη νόµιµη 
σύσταση της εταιρείας και το οποίο αποτιµήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ψ2 
ευρώ και αντιστοιχούν σε β2 εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο. 
γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
Οι εγγυητικές εισφορές των εταίρων συνολικής αξίας Ν ευρώ που συνίστανται στην ανάληψη 
ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρίας µέχρι του ποσού των Ν ευρώ, αντιστοιχούν σε 
(.. ) εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας (Ζ) έκαστο, καλύφθηκαν ως ακολούθως: 
i) Με ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας από τον εταίρο ΙΙΙ, ύψους ν1 
ευρώ διαιρούµενη σε γ1 εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ έκαστο. 
ii) Με ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας από τον εταίρο IV, ύψους ν2 
ευρώ, διαιρούµενη σε γ2 εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας ονοµαστικής αξίας (Ζ) ευρώ 
έκαστο. 

`Αρθρο 6  
∆ιαχειριστές - Ορισµός διαχειριστών 

 
∆ιαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, 
κάτοικος... επί της οδού.... αρ. .., κάτοχος ∆.Α.Τ. και Α.Φ.Μ.) Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την 
εταιρεία και ενεργεί στο όνοµά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη 
διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. 
Ο διαχειριστής µπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριµένων εξουσιών του σε εταίρους ή 
τρίτους*. 

`Αρθρο 7 
 

Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε το παρόν εφαρµόζονται οι διατάξεις του N. 4072/2012 
όπως εκάστοτε ισχύει. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.  
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1. Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης µε το 
καταστατικό της και τις τροποποιήσεις του να γίνονται µε ιδιωτικό έγγραφο εκτός αν από ειδικές 
διατάξεις νόµου απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο. 
2. Η Ι.Κ.Ε. µπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται µονοπρόσωπη οπότε τα στοιχεία 
του µοναδικού εταίρου της υποβάλλονται σε δηµοσιότητα µέσω του Γ.Ε.ΜΗ. Ενόσω η εταιρία είναι 
µονοπρόσωπη, στην επωνυµία της περιλαµβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» 
3. Η επωνυµία της Ι.Κ.Ε. µπορεί να είναι και φανταστική αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει στην 
επωνυµία να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις «ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ή σε συντοµογραφία 
Ι.Κ.Ε.». Επίσης η επωνυµία της εταιρίας µπορεί να αποδίδεται ολόκληρη µε λατινικούς χαρακτήρες ή σε 
ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private 
Company» ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι µονοπρόσωπη τις λέξεις «Single Member Private 
Company» ή «Single Member P. C.» 
4. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισµένου χρόνου και αν δεν ορίζεται χρόνος η διάρκεια της είναι 
δώδεκα έτη από τη σύστασή της. 
5. Ο διαχειριστής της εταιρείας µέσα σε ένα µήνα από τη σύστασή της οφείλει να βεβαιώσει την 
καταβολή του αρχικού κεφαλαίου µε πράξη που καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. 
6. Υπάρχει αποσύνδεση της εταιρικής συµµετοχής και των εταιρικών µεριδίων από το κεφάλαιο της 
εταιρείας καθότι ο αριθµός των εταιρικών µεριδίων δεν ισούται πάντα µε το κεφάλαιο της εταιρείας διότι 
όταν υπάρχουν πέραν των κεφαλαιακών εισφορών και εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές ο 
αριθµός των εταιρικών µεριδίων εκφράζει το σύνολο των εταιρικών εισφορών. 
7. Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. καθώς και η ελάχιστη ονοµαστική αξία κάθε εταιρικού 
µεριδίου δεν µπορεί να είναι κατώτερο από ένα ευρώ ανεξάρτητα από το είδος των εισφορών στην 
οποία αντιστοιχούν. 



8. Κατά τη σύσταση της Ι.Κ.Ε. πρέπει να υπάρχει πάντα ένα εταιρικό µερίδιο που αντιπροσωπεύει 
κεφαλαιακή εισφορά και σε κάθε περίπτωση δεν είναι απαραίτητο να εµφανίζονται και τα τρία είδη 
εισφορών. 
9. Στις περιπτώσεις εισφοράς σε είδος που είναι δεκτική αποτίµησης, δεν υπάρχει υποχρέωση 
αποτίµησης της εισφοράς αυτής κατά την έννοια του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων 
εταιρειών» εάν η αξία του εισφερόµενου στοιχείου δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ αλλά αυτό θα 
λογιστικοποιείται στην αξία την οποία δηλώνουν τα συµβαλλόµενα µέρη στο καταστατικό. 
Επίσης στην εισφορά εξωκεφαλαιακής εισφοράς που συνίσταται σε παροχές που δεν µπορούν να 
αποτελέσουν αντικείµενο κεφαλαιακής εισφοράς όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη 
υποχρέωσης εκτέλεσης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών δεν υπάρχει υποχρέωση αποτίµησης κατά την 
έννοια του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών» αλλά η αξία της εισφοράς αυτής 
καθορίζεται στο καταστατικό από τους συµβαλλόµενους. 
Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και ο αριθµός των εταιρικών µεριδίων 
που αντιστοιχεί σε αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που ορίζεται επίσης 
στο καταστατικό για τα χρέη της εταιρεία έναντι των τρίτων ενώ στην περίπτωση παροχής της 
εγγυητικής εισφοράς, ο εταίρος που κατέβαλε εταιρικό χρέος δεν έχει δικαίωµα αναγωγής κατά της 
εταιρείας. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε εδώ ότι εάν το ποσό της ευθύνης είναι εκατό ευρώ τότε η αξία της εγγυητικής 
εισφοράς που θα καθορίζεται στο καταστατικό και η αξία των εκδιδοµένων εταιρικών µεριδίων θα είναι 
µέχρι το εβδοµήντα πέντε. 
Η επιστροφή εισφορών επιτρέπεται µόνο για τις κεφαλαιακές εισφορές µέσω της διαδικασίας µείωσης 
του κεφαλαίου ενώ για τις λοιπές απαγορεύεται η επιστροφή τους και επιτρέπεται µόνο η εξαγορά τους 
από τον εταίρο που τις οφείλει ως δικλείδα απεµπλοκής του εταίρου από την υποχρέωση που ανέλαβε 
αλλά δεν µπορεί να την τηρεί στο διηνεκές. 
10. Η διαχείριση της Ι.Κ.Ε. µπορεί να είναι είτε νόµιµη είτε καταστατική και η πρώτη είναι εκείνη που 
υπάρχει όταν δεν υπάρχει καταστατική πρόβλεψη. 
Σε κάθε περίπτωση διαχειριστής µπορεί να είναι οποιοσδήποτε εταίρος ή µη αλλά µόνο φυσικό 
πρόσωπο ενώ το νοµικό πρόσωπο εταίρος δεν µπορεί να είναι διαχειριστής πράγµα που σηµαίνει ότι 
αν εκλεγεί νοµικό πρόσωπο ως διαχειριστής η εκλογή είναι άκυρη και στην περίπτωση που η εταιρεία 
έχει «νόµιµη διαχείριση» το νοµικό πρόσωπο οφείλει να ορίσει για λογαριασµό του φυσικό πρόσωπο 
που θα είναι ο διαχειριστής. 
Τονίζεται εδώ ότι στην περίπτωση της νόµιµης διαχείρισης υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στα 
ασφαλιστικά ταµεία για όλους τους εταίρους ενώ στην περίπτωση της καταστατικής διαχείρισης µόνο γι΄ 
αυτόν που έχει ορισθεί ως διαχειριστής και όχι για του λοιπούς εταίρους. 
11. Η σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και ο έλεγχος αυτών γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών» και εγκρίνονται από τους εταίρους που 
εγκρίνουν επίσης και τη διανοµή των κερδών µε τη συµµετοχή τους να είναι ανάλογη του αριθµού 
µεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος. 
Το καταστατικό όµως µπορεί να προβλέπει ότι για ορισµένο χρόνο που δεν υπερβαίνει τη δεκαετία 
κάποιος εταίρος ή εταίροι δεν µετέχουν ή µετέχουν περιορισµένα στα κέρδη ή στο προϊόν της 
εκκαθάρισης ή ότι έχουν δικαίωµα λήψης πρόσθετων κερδών. 
12. Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για την Ε.Π.Ε. εφαρµόζονται αναλόγως και στην 
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. 

 


