
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

 
 
Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα 
εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). 
 
Η Ι.Κ.Ε. είναι κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική ακόμα και 
αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Ευθύνεται μόνο αυτή με την 
περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις με εξαίρεση την ευθύνη που 
αναλαμβάνει πρωτογενώς ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές (άρθρο 43 παρ. 2 & 
άρθρο 79). Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτείται η συμμετοχή ενός 
τουλάχιστον εταίρου με τη λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε 
κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 77) αξίας τουλάχιστον 1 ευρώ. Ωστόσο, είναι δυνατή η 
συμμετοχή εταίρων και η λήψη μεριδίων και με άλλα είδη εισφορών: τις 
εξωκεφαλαιακές (άρθρο 78) και τις εγγυητικές (άρθρο 79) των οποίων η αξία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εταίρος 
έναντι των δανειστών της εταιρείας. 
 
Άλλα βασικά χαρακτηριστικά: 

 Η ορισμένη διάρκειά της (12 έτη, αν και η παράλειψη αναγραφής της 
διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας). 

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 79 του ν. 4072/2012, για τις εταιρικές 
υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της. 

 Η δημοσιότητα της εταιρίας πραγματοποιείται είτε στην ιστοσελίδα είτε στο 
Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. 

 Συστήνεται και τροποποιείται με απλό ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο ελέγχεται 
από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (δεν απαιτείται δηλαδή συμβολαιογραφικό). 

 
Διαδικασίες ίδρυσης 
Για τη σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο 
Γ.Ε.ΜΗ, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης του Επιμελητηρίου Χανίων από 
τους ιδρυτές/ αιτούντες ή εκπρόσωπο αυτών τα ακόλουθα έγγραφα: 
Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα  

 Αστυνομική ταυτότητα για έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για 
υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε, διαβατήριο για υπηκόους κρατών εκτός 
Ε.Ε, καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη χώρα. Εάν στην 
Υπηρεσία Μιας Στάσης προσέρχεται εκπρόσωπος των ιδρυτών, τα ανωτέρω 
μπορούν να προσκομίζονται και σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο. 

 Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν 
πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.,που θα συμμετέχουν ως 
ομόρρυθμα μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε. ή θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ι.Κ.Ε.., 
καθώς και ως νόμιμοι εκπρόσωποι σε Α.Ε. 

 Συμπληρωμένα έντυπα «Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ/μεταβολής ατομικών 
στοιχείων» (Μ1) και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» (Μ7), όπου 
απαιτείται, για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν. 

Β. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής: 
 Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας. 
 Για τις προσωπικές εταιρείες και τις Ε.Π.Ε., εφόσον ο εκπρόσωπός τους για 

την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο 
εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο, απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο. Εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται 
με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της 
υπογραφής από τον  νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, αν παρέχεται η 



δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης 
των εταίρων. 

 Για τις Ε.Π.Ε. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη 
συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία. 

 Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη 
εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
για τα συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία. 

Γ. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής 
 Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της 

Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961  (apostilΙe) επίσημα μεταφρασμένο ή, εφόσον 
η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, 
θεωρημένο από προξενική αρχή. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για 
την ύπαρξη της εταιρείας. 

 Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό 
νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. 

 Συμπληρωμένα, από τον υπόχρεο, τα έντυπα «Δήλωση έναρξης/μεταβολής 
εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3,  και «Δήλωση Σχέσεων 
Φορολογούμενου» Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ. 

Δ. Λοιπά Δικαιολογητικά: 
 Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση των 

ιδρυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Κ1-802/2012 με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. 

 Εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για την 
σύσταση της εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 της Κ1-802/2012, τα αποδεικτικά 
κατάθεσης της τράπεζας. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 για την έδρα της υπό 
σύσταση εταιρείας. 

Ε. Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υποχρέου, για την χορήγηση 
ΑΦΜ στην εταιρεία μετά τη σύστασή της.  

 «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3 
 «Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης» Μ6, όπου απαιτείται 
 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7 
 «Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ8, όπου απαιτείται 
 Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 

ΣΤ. Κόστη Ίδρυσης  
 Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας, που είναι 70 ευρώ και εφόσον οι 

ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε 
επιπλέον ιδρυτή. Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρείας δεν 
επιστρέφεται. 

 Το τέλος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η (10 ευρώ) 
 Το κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται από το κάθε 

Επιμελητήριο 
 Το Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, το οποίο ανέρχεται σε 

ποσό 5,80 € 
 Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται 

στο καταστατικό). 
 
Τα έντυπα των δηλώσεων, είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, 
στην οποία μπορούν οι ιδρυτές να έχουν πρόσβαση και από την Υπηρεσία Μιας 
Στάσης. 
 
 



 
------------------------------------------ 
ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
A private company is established by one or more natural or legal persons 
(founders). However, the company can be established by only 1 (one) natural or legal 
person (Single Member PC). In this case the name of the single partner shall be 
submitted for publication in the General Electronic Commercial Register (GEMI). 
Natural persons must have completed 18 years of age (under Art. 127 Greek Civil 
Code, as amended by Art. 3 of L.1329/83). Minors are only allowed to participate in 
the establishment of a PC by virtue of a court order. 
 
A PC is a capital company with a legal personality and it has a commercial nature 
even if it is not established for commercial purposes. Only the company shall be 
liable for its obligations with its assets with the exception of the liability primarily 
assumed by the partner who participates with a guarantee contribution (Art. 43 (2) & 
Art. 79). Its main feature is that at least one partner must participate by acquiring at 
least one share equal to a capital contribution (Art. 77) of at least €1. However, it is 
possible for partners to participate and acquire shares by using different kinds of 
contributions: non-capital (Art. 78) and guarantee contributions (Art. 79) whose value 
cannot exceed 75% of the amount of the liability assumed by the partner towards the 
company's creditors. 
 
Other main features: 

 The company's specified period of duration (12 years, although failure to 
indicate its duration shall not constitute grounds for annulment of the 
company). 

 Without prejudice to Art.79 of L. 4072/2012, only the company shall be liable 
for its obligations with its assets. 

 The establishment of the company shall be submitted for publication either in 
the website or GEMI, but publication in the GG/SA-LTD Series & GEMI is not 
required. 

 The company shall be established and amended by virtue of a private 
document which shall be submitted for examination by the authorities of 
GEMI (i.e. no notarial deed is required). 

 
Establishment Procedure 

The authorities of GEMI operating in Chambers, and Citizens' Service Centers (KEP) 

which have been certified to act as one-stop shops. 

 

In specific cases where a notarial deed is required in order to draft the company's 

Articles of Association, the certified Notary Public who will draft the notarial deed of 

establishment shall act as a one-stop shop. 

 

In the website of the General Electronic Commercial Registry (GEMI) 

www.businessportal.gr you can find a list of agencies acting as one-stop-shops 

classified by type of company, address, contact details and business hours, and their 

methods of payment (underconstruction). You can find the details of notaries acting 

as one-stop shops also in the website of the Committee of Notary Associations 

www.hellenicnotaryassociation.gr. 
 
 



 
F. Establishment Costs 

 The Single Cost Note of Establishment is €70 and in case the company 
founders are more than 3, there is an extra cost of €5 for each additional 
founder. The Single Cost Note of Establishment shall not be refunded. 

 Registration fees with GEMI (€10) 
 Costs of Chamber membership, to be determined by each Chamber 
 A €5.80 duty paid to the Lawyers Welfare Fund  
 Capital tax on the concentration of capital (1% of the capital mentioned in the 

Articles of Association). 
 


