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     ΕΣΔΙ – Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών, με θέμα: «Ο νέος νόμος 

      4548/2018 περί Ανωνύμων εταιρειών» (Θεσσαλονίκη, 24‐25 Ιανουαρίου, 2019) 

    

    Δʹ Συνεδρίαση 
 

    Συγκριτική επισκόπηση των εταιρικών μορφών της ΙΚΕ και της ΕΠΕ, ιδίως μετά τις 

              πρόσφατες τροποποιήσεις στο δίκαιο της ΕΠΕ (με το Ν. 4541/2018)1 

 

                                                                                                                              Άννα Δεσποτίδου 

                                                                                                     Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ 

 

1. Η εισαγωγή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, με το Ν. 4072/2012 (άρθρ. 43-

120), αποτέλεσε σταθμό στο σύγχρονο ελληνικό εταιρικό δίκαιο. Διότι η -γνωστή πλέον 

και ήδη δημοφιλής- ΙΚΕ, κατά σαφή νομοθετική επιλογή, αποτελεί μία νέα, ανεξάρτητη 

και ενδιάμεση εταιρική μορφή, ευέλικτη όσο και απλή, η οποία υπόκειται στις δικές της 

αρχές και κανόνες, που διακρίνονται για τον καινοτομικό τους χαρακτήραꞏ και η οποία 

επιχειρεί να απαντήσει στις προκλήσεις των καιρών, εντασσόμενη στην εξέλιξη του όλου 

εταιρικού δικαίου και, δη, στον ανταγωνισμό των εταιρικών δικαίων των κρατών-μελών 

της ΕΕ. Υπό την έννοια αυτή, συνεπώς, η ΙΚΕ δεν συνιστά απλώς μία παραλλαγή της 

ΕΠΕ, δηλαδή μία μικρή ή απλοποιημένη ΕΠΕ, όπως αρχικώς είχε υποστηριχθεί από 

μερίδας της θεωρίαςꞏ και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει ευθέως στις εταιρικές οδηγίες της 

ΕΕ, που αφορούν στην τελευταία. Ωστόσο, το γεγονός ότι και οι δύο ως άνω εταιρικές 

μορφές (ΙΚΕ και ΕΠΕ) εξ ορισμού προορίζονται για τη μικρομεσαία επιχείρηση, τα μέλη 

τους ευθύνονται περιορισμένα και, μολονότι «κεφαλαιουχικές», εμφανίζουν ex lege, 

αλλά και δύνανται να αποκτήσουν εκ του καταστατικού τους, λιγότερα ή περισσότερα, 

στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, αναπόδραστα οδηγεί στην ανάγκη της συγκριτικής 

τους επισκόπησης. Πολύ περισσότερο σήμερα, που ο Έλληνας νομοθέτης, μετά από 

μακρόχρονη αδράνεια ή/και ατολμία, αποφάσισε, με τα άρθρα 1-9 του Ν. 4541/2018, να 

εκσυγχρονίσει το δίκαιο της ΕΠΕ, καταργώντας μία σειρά από απηρχαιωμένες -από 

άποψη περιεχομένου, ύφους και διατύπωσης- διατάξεις (όπως, λ.χ., το πρώτο εδάφιο της 

παρ. 2 του άρθρ. 29 Ν. 3190/1955 που αναφερόταν στη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου 

λόγω προικός), τροποποιώντας κάποιες άλλες (όπως λ.χ. τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 

που αφορούν στην κατάρτιση και το περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης), αλλά και 

εισάγοντας αρκετές νέες ρυθμίσεις [όπως λ.χ. αυτές του εμβόλιμου κεφ. Γ1, που 

προβλέπουν τη σύνταξη, έλεγχο και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

των ΕΠΕ βάσει της σύγχρονης ελληνικής λογιστικής νομοθεσίας (λ.χ. Ν. 4308/2014, 

                                                            
1 Καθώς το κείμενο που ακολουθεί και αποδίδει  την εισήγησή μου στην ΕΣΔΙ  (στις 25/1/2019) δεν 
διαθέτει βιβλιογραφική τεκμηρίωση, προσφέρεται μόνον ως βάση για μελέτη και θα παρακαλούσα 
να μην καταστεί αντικείμενο παραπομπής.  
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4403/2016 κ.ο.κ.) ή των Ενωσιακών Κανονισμών περί Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), εφόσον συντρέχει περίπτωση].  

    Στο πλαίσιο του περιορισμένου χρόνου που μου αντιστοιχεί είναι -προφανώς- 

αδύνατον να προβώ στην πλήρη σύγκριση των ως άνω δύο, παρόμοιων εταιρικών 

μορφών. Θα περιορισθώ, λοιπόν, σε ορισμένα μόνον ζητήματα, που κατά την κρίση μου 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο πρακτικό, αλλά και θεωρητικό ενδιαφέρον. Η ανάπτυξη που 

ακολουθεί χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο παρουσιάζονται τα σημεία εκείνα, στα 

οποία συμπυκνώνεται η ουσία της διαφοροποίησης ΙΚΕ και ΕΠΕ, δηλαδή: το μηδενικό 

κεφάλαιο και η τριμερής διάκριση των εισφορών, που απαντούν μόνο στην πρώτη εξ 

αυτών, αλλά και η μεγάλη καταστατική ελευθερία καθώς και η εξωστρέφεια που τη 

διακρίνει. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται μια συνοπτική και -κατ’ ανάγκη- επιλεκτική 

αναφορά στις κυριότερες μεταβολές που επήλθαν προσφάτως στο δίκαιο της ΕΠΕ, σε 

συσχετισμό με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την ΙΚΕ.  Ειδικότερα:  

Αʹ ΜΕΡΟΣ:   

1. Μηδενικό κεφάλαιο και τριμερής διάκριση των εισφορών στην ΙΚΕ v. Ελευθερία 

προσδιορισμού του ύψους του εταιρικού κεφαλαίου στην ΕΠΕ 

Α. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ιδιαίτερα καινοτόμο στοιχείο του δικαίου της ΙΚΕ 

αποτελεί το γεγονός ότι το εταιρικό της κεφάλαιο μπορεί κατά την ίδρυσή της να είναι (ή 

να καταστεί εκ των υστέρων) μηδενικό. Η σχετική δυνατότητα διατυπώνεται ρητώς στο 

άρθρο 43 παρ. 3 Ν. 4072/2012 και εισήχθη το πρώτον με το Ν. 4155/2013, ενώ κατά την 

αρχική νομοθετική της σύλληψη η ΙΚΕ έπρεπε (αλλά και αρκούσε) να έχει ελάχιστο 

κεφάλαιο 1 Ευρώ. Για να γίνει κατανοητή η συγκεκριμένη ρύθμιση, που εντάσσεται στη 

διεθνή τάση «απομυθοποίησης» του μηχανισμού του εταιρικού κεφαλαίου, θα πρέπει να 

συνδυαστεί με το γεγονός ότι στην ΙΚΕ η εταιρική συμμετοχή και τα μερίδια, από τα 

οποία αυτή συγκροτείται, αποσυνδέονται από το εταιρικό κεφάλαιο. Ενώ, δηλαδή, στην 

περίπτωση της ΕΠΕ, ακόμη και μετά την πρόσφατη νομοθετική της αναμόρφωση, τα 

εταιρικά μερίδια αποτελούν πάντοτε υποδιαιρέσεις του κεφαλαίου και προσδιορίζουν το 

μέγεθος της συμμετοχής, ή, ακριβέστερα, της εταιρικής μερίδας κάθε εταίρου, 

ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων που αυτός κατέχει, στην ΙΚΕ τα πράγματα είναι 

διαφορετικά: Τα εταιρικά μερίδια ανάγονται όχι αποκλειστικά στο κεφάλαιο, αλλά σε 

έναν ευρύτερο παρονομαστή, που συγκροτείται από την αξία του συνόλου των 

εισφορών. Και τούτο γιατί αυτές, εκτός από κεφαλαιακές, μπορούν να είναι και μη 

κεφαλαιακές και συγκεκριμένα: είτε εξω-κεφαλαιακές, δηλαδή εισφορές, οι οποίες 

συνίστανται στην ανάληψη εργασίας ή έργου (άρθρ. 78), ή εγγυητικές, μέσω των οποίων 

οι εταίροι εγγυώνται έναντι κάθε τρίτου την εκπλήρωση των εταιρικών χρεών, μέχρι ενός 

ορισμένου ποσού, που ορίζεται στο καταστατικό (άρθρ. 79). Κάθε εταίρος αποκτά 

εταιρικά μερίδια διότι πραγματοποίησε μία εισφοράꞏ είναι, δε, όλα τα μερίδια, 

ανεξαρτήτως του είδους της εισφοράς, στην οποία αντιστοιχούν, αδιαίρετα, ίσα μεταξύ 
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τους και παρέχουν τα ίδια δικαιώματα, με χαρακτηριστικότερα τα δικαιώματα ψήφου και 

συμμετοχής στα κέρδη. Είναι δυνατόν, μάλιστα, σε μία ΙΚΕ να συνυπάρχουν και οι τρείς 

κατηγορίες εισφορών ή οι τελευταίες δύο ή μία μόνον από αυτές, με αποτέλεσμα η 

συγκεκριμένη εταιρία να προσλαμβάνει έντονο προσωπικό χαρακτήρα, υφιστάμενη 

«άνευ κεφαλαίου». Αντίθετα, στην περίπτωση που μία ΙΚΕ διαθέτει μόνον κεφαλαιακές 

εισφορές, αυτές -αθροιζόμενες- συγκροτούν το εταιρικό της κεφάλαιο, ενώ τα μερίδια 

των μελών της αποτελούν υποδιαιρέσεις του τελευταίου, ταυτιζόμενα πλήρως (κατά το 

περιεχόμενο και τη λειτουργία τους) με τα μερίδια της ΕΠΕ. Θα πρέπει, μάλιστα, στο 

σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι μία κεφαλαιακή εισφορά μπορεί, όπως και η εισφορά 

στην ΕΠΕ, να συνίσταται σε μετρητά ή σε είδος, εφόσον το δεύτερο αποτελεί 

περιουσιακό αγαθό, δυνάμενο να τύχει χρηματικής αποτίμησης, κατά τη διαδικασία των 

άρθρων 17επ. του Ν. 4548/2018 περί ΑΕ, ώστε να εγγραφεί στον ισολογισμό. 

Τουναντίον, οι μη κεφαλαιακές εισφορές (εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές) δεν έχουν από 

τη φύση τους λογιστική αξία, με αποτέλεσμα ο νόμος να επιφυλάσσει την αποτίμησή 

τους στο καταστατικό, ήτοι -τελικώς- στους εταίρους συλλογικά. Επιπλέον, τα μερίδια 

που αντιστοιχούν στις τελευταίες δεν μπορούν να μεταβιβασθούν μεταξύ ζώντων, μέχρις 

ότου εκπληρωθούν πλήρως ή εξαγορασθούν οι υποχρεώσεις που απορρεόυν από αυτέςꞏ 

ενώ τα μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς, όπως και τα μερίδια της ΕΠΕ, μεταβιβάζονται 

ελεύθερα (εν ζωή ή αιτία θανάτου), εκτός εάν το καταστατικό θέτει περιορισμούς ή 

αναγνωρίζει δικαίωμα εξαγοράς τους από υποδεικνυόμενα πρόσωπα (εταίρους ή 

τρίτους). Ωστόσο, παρά την επιδιωκόμενη απαγκίστρωση από τη συμβολαιογραφική 

εμπλοκή, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό 

έγγραφο, ενώ στην ΙΚΕ αρκεί το ιδιωτικό. Σε κάθε περίπτωση,  πάντως,  απαιτείται και 

εγγραφή της οικείας πράξης στο βιβλίο των εταίρων, προκειμένου η μεταβίβαση να 

παράξει τα αποτελέσματά τηςꞏ ενώ ακολουθεί -μέσα σε ένα μήνα- η καταχώρισή της στο 

ΓΕΜΗ, η οποία, αν και έχει απλώς δηλωτικό χαρακτήρα, κρίνεται αναγκαία για την 

ταχύτερη δυνατή ενημέρωση των τρίτων. Δεν πρέπει να λησμονείται, τέλος, ότι και στις 

δύο μελετώμενες εταιρικές μορφές τα εταιρικά μερίδια, ανεξαρτήτως της ειδικότερης 

κατηγορίας στην οποία ανήκουν, δεν μπορούν να παρασταθούν με μετοχές και δεν 

έχουν χαρακτήρα αξιογράφου. Είναι, δε, αδιαίρετα, υπό την έννοια ότι καθένα από αυτά 

δύναται να αποκτηθεί από περισσότερους μόνον από κοινού, δηλαδή κατ’ ιδανικά 

μερίδια.  

Β. Υπό το πρίσμα των παραπάνω επισημάνσεων, γίνεται φανερό ότι η πρόβλεψη της 

δυνατότητας ελεύθερου προσδιορισμού του εταιρικού κεφαλαίου στην ΕΠΕ, αν και- 

από δικαιοπολιτική κυρίως άποψη- προσομοιάζει, διαφέρει σημαντικά από τη 

θεσμοθέτηση του μηδενικού κεφαλαίου στην ΙΚΕ. Διότι στην ΕΠΕ μοναδική βάση 

προσδιορισμού των εταιρικών συμμετοχών αποτελεί το κεφάλαιο ή, άλλως, η εταιρική 

ιδιότητα αποκτάται μέσω της κτήσης ενός ή περισσότερων εταιρικών μεριδίων, 



4 
 

ονομαστικής αξίας τουλάχιστον ενός (1) ευρώ, τα οποία νοούνται ως υποδιαιρέσεις 

(τμήματα) του εταιρικού κεφαλαίου (και μόνον), αφού στην εν λόγη εταιρική μορφή 

εναλλακτικές εισφορές εταιρικού δικαίου δεν προβλέπονται. Συνεπώς, οσοδήποτε 

μικρό και αν είναι, η ΕΠΕ, ως κεφαλαιουχική, πρέπει οπωσδήποτε να έχει κεφάλαιο, ενώ 

όσον αφορά στους κλασσικούς μηχανισμούς συγκέντρωσης και διατήρησης του τελευταίου 

[όπως λ.χ. την απαγόρευση επιστροφής των εισφορών στους εταίρους ή την υποχρέωση 

σχηματισμού τακτικού ή πρόσθετου αποθεματικού], αυτοί -με μικρές διαφοροποιήσεις- 

ισχύουν και στις δύο εταιρικές μορφές που μας απασχολούν (άρθρ. 24 Ν. 3190/1955 και 

100 παρ. 2 Ν. 4072/2012, αντιστοίχως). Ωστόσο, στην ΕΠΕ εναλλακτικός μηχανισμός 

προστασίας των εταιρικών δανειστών και ενίσχυσης της εταιρικής φερεγγυότητας 

(υποχρεωτικός ή δυνητικός), αντίστοιχος της θέσπισης των «εγγυητικών εισφορών» στην 

ΙΚΕ, δεν υπάρχει. 

2. Ευρεία καταστατική ελευθερία – Εξωστρέφεια 

Α. Περαιτέρω, στα ιδιαίτερα γνωρίσματα της ΙΚΕ όλοι οι μελετητές της συγκαταλέγουν 

την ευελιξία ή, άλλως, την ευρεία καταστατική ελευθερία που τη διαπνέει. Στο 

πλαίσιο αυτής, ειδικότερα, οι εταίροι μπορούν, σύμφωνα με τη διάταξη του παρ. 2 του 

άρθρ. 50 (Ν. 4072/2012), να εντάξουν στο καταστατικό της και άλλες ρήτρες ή συμφωνίες 

μεταξύ τους, οι οποίες, στο μέτρο που ρυθμίζουν ενδοεταιρικές σχέσεις, αποκτούν 

κανονιστικό περιεχόμενο και ισχύουν έναντι πάντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

προσκρούουν στο νόμο, ήτοι σε διατάξεις αναγκαστικού χαρακτήρα. Πρόκεται, κατά την 

ορθότερη άποψη, για ρύθμιση, η οποία αναφέρεται σε «ειδικότερες», άρα σε πρόθετες 

ή συμπληρωματικές συμφωνίες, και, επομένως, όχι μόνο σε εκείνες που απαριθμούνται 

στην παρ. 3 του άρθρ. 6 Ν. 3190/1955, το περιεχόμενο της οποίας παρέμεινε αμετάβλητο. 

Υπό την έννοια αυτή, συνεπώς, το καταστατικό της ΙΚΕ μπορεί να ενσωματώσει και 

ρήτρες, οι οποίες στην ΕΠΕ θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποκλειστικά αντικείμενο 

εξωεταιρικών συμφωνιών, με ενοχική μόνον, δεσμευτική μεταξύ των εταίρων, ισχύ. 

Β. Επιπλέον, σημαντική απόκλιση παρατηρείται μεταξύ των συγκρινόμενων 

εταιρικών μορφών και στο πεδίο της εξωστρέφειας. Όσον αφορά την ΙΚΕ, αυτή, σε 

αντίθεση με τις άλλες εταιρικές μορφές, της ΕΠΕ συμπεριλαμβανομένης, που υπόκεινται 

στο άρθρ. 10 ΑΚ (που ως lex societatis εννοεί το δίκαιο της πραγματικής έδρας), «δεν 

έχει υποχρέωση να έχει την πραγματική της έδρα στην Ελλάδα» (άρθρ. 45 παρ. 3), 

παρόλο που το καταστατικό οφείλει να ορίζει ως «καταστατική» της έδρα κάποιο δήμο 

της χώρας μας (παρ. 1). Προσθέτως, δε, η καταστατική έδρα της ΙΚΕ μπορεί να 

μεταφερθεί σε άλλο κράτος του ΕΟΧ, υπό τον όρο ότι αυτό, ως χώρα υποδοχής, 

αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας, ενώ η ελληνική 

ΙΚΕ θα συνεχίσει να υπάρχει (κατά μετατροπή) με τη μορφή εταιρίας του κράτους αυτού, 

δηλαδή της νέας έδρας. Η εν λόγω εξωστρέφεια ενισχύεται και από το γεγονός ότι το 

καταστατικό της ΙΚΕ και οι τροποποιήσεις του, εφόσον είναι ιδιωτικά έγγραφα, καθώς 



5 
 

και τα πρακτικά των αποφάσεων των εταίρων, αλλά και των διαχειριστών, μπορούν να 

συντάσσονται και σε μία από τις γλώσσες της ΕΕ, κατά παρέκκλιση -μεταξύ άλλων- και 

των διατάξεων του άρθρ. 25 Ν. 3190/1955, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει, που 

επιβάλλουν την τήρηση των υποχρεωτικών βιβλίων από τους διαχειριστές, στην 

ελληνική γλώσσα.  

Βʹ Μέρος  

Οι κυριότερες τροποποιήσεις του Ν. 3190/1955 – Συγκλίσεις (με) και αποκλίσεις από 

τη νομοθεσία για την ΙΚΕ  

1.  Όπως ήδη υπαινίχθηκα, ένας από τους βασικούς στόχους της αναμόρφωσης του 

δικαίου της ΕΠΕ, μέσω του Ν. 4541/2018, υπήρξε η απλούστευση και ο 

εκσυγχρονισμός του, με έμφαση στην απομάκρυνση από την έντονη συμβολαιογραφική 

παρέμβαση στις διάφορες φάσεις της εταιρικής ζωής, που ομολογουμένως αυξάνει το 

κόστος, αλλά και το χρόνο διενέργειας των απαιτούμενων -σε κάθε περίπτωση- 

διαδικασιών. Είναι δε αληθές ότι ο εν λόγω στόχος εν μέρει (τουλάχιστον) επιτεύχθηκε, 

χωρίς ωστόσο η ΕΠΕ να μπορεί να εξομοιωθεί, ούτε από την άποψη αυτή, με την ΙΚΕ. 

Ειδικότερα, μετά την πρόσφατη τροποποίηση της διάταξης του άρθρ. 6 παρ. 1 του Ν. 

3190/1955, η ΕΠΕ δεν συνιστάται πλέον μόνο με συμβολαιογραφική πράξη, αλλά και με 

ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον σε αυτό ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση 

το περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού του άρθρ. 9 Ν. 4441/2016 και της  

Υπουργικής Απόφασης,  που το εξιδικεύει. Όπως, δε, χαρακτηριστικά σημειώνεται, η 

εναλλακτική αυτή δυνατότητα παρέχεται προκειμένου να απλουστευτεί η διαδικασία 

σύστασης της ΕΠΕ, χωρίς ωστόσο να χαθεί η απαιτούμενη από το ενωσιακό δίκαιο 

κρατική εποπτεία, η οποία στην πράξη υλοποιείται μέσα από το αυστηρά καθορισμένο 

περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού. Αντιθέτως, η ΙΚΕ συνιστάται κατά κανόνα με 

ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο οι ιδρυτές της δύνανται να ενσωματώσουν το αντίστοιχο 

πρότυπο κατασταστικόꞏ η τήρηση, δε, του συμβολαιογραφικού τύπου είναι υποχρεωτική 

μόνο σε περίπτωση που προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου ή εισφέρονται στην 

εταιρία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός 

(ΑΚ 369) ή, τέλος, εάν τα μέρη τον επιλέξουν. 

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα όσα -ούτως ή άλλως- προβλέπονται στο άρθρ. 15 του Ν. 

3419/2005, θεσπίζεται πλέον ρητά ότι η ΕΠΕ αποκτά νομική προσωπικότητα μόνον από 

την καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ (νέα παρ. 4 του άρθρ. 6 Ν. 3190/1955), ενώ με το πλήρως 

αντικατασταθέν άρθρο 8 «κωδικοποιούνται» οι απαιτήσεις δημοσιότητας για τις ΕΠΕ, 

εναρμονιζόμενες προς το σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο [ήτοι τις διατάξεις του Ν. 

3419/2005, του άρθρ. 232 Ν. 4072/2012 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρ. 

2 του Ν. 4250/2014]. Με αυτό, η λεγόμενη «διπλή δημοσιότητα» (μητρώο ΕΠΕ και 

ΦΕΚ) καταργείται, αντικαθιστάμενη από ενιαία και ολοκληρωμένη δημοσιότητα 

εντός του ΓΕΜΗ, στην οποία περιλαμβάνεται και η καταχώριση στον διαδικτυακό του 
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τόπο, που έχει μόνο δηλωτικό χαρακτήρα. Τα ίδια, τηρουμένων των αναλογιών, ισχύουν 

και για την ΙΚΕ. Διαφορές, ωστόσο, διαπιστώνονται ως προς τις απαιτήσεις εταιρικής 

διαφάνειας, οι οποίες θεσπίζονται για την προστασία των συναλλασσομένων, ιδίως των 

εταιρικών δανειστών, και (οι οποίες) ως προς την νεότευκτη εταιρική μορφή παρίστανται 

αυξημένες. Έτσι, πέραν των ελάχιστων πληροφοριών (επωνυμία, έδρα και διεύθυνση της 

εταιρίας,  αριθμός ΓΕΜΗ κλπ.) που πρέπει να αναγράφονται σε κάθε έντυπο της εταιρίας 

(ΙΚΕ ή ΕΠΕ), η ΙΚΕ φέρει εκ του νόμου (άρθρ. 47 παρ. 2 Ν. 4072/2012) την πρόσθετη 

υποχρέωση να διατηρεί, με ευθύνη και μέριμνα του διαχειριστή της, ιστοσελίδα 

προσβάσιμη σε όλους. Σ’ αυτήν, εκτός από τις ανωτέρω, πρέπει να αναφέρονται και 

άλλες, σημαντικές πληροφορίες, που συμβάλλουν στην ασφάλεια των συναλλαγών, 

όπως, λ.χ., το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν αποκλείεται να είναι μηδέν, το 

συνολικό ποσό των λεγόμενων «εγγυητικών» εισφορών, τα στοιχεία των εταίρων, ο 

αριθμός και το είδος των εταιρικών μεριδίων, που αυτοί κατέχουν, κ.ο.κ. Όπως και στην 

αιτιολογική έκθεση του οικείου νόμου εξηγείται, οι απαιτήσεις αυτές δικαιολογούνται 

από τις ιδιαιτερότητες της ΙΚΕ και ιδίως τη δυνατότητα ύπαρξης και μη κεφαλαιακών 

εισφορών, λόγω των οποίων η διασφάλιση των συμφερόντων των τρίτων αξιολογείται 

ως υπέρτερης σημασίας σε σχέση με το δικαίωμα των εταίρων να διατηρήσουν την 

ανωνυμία τους.  

3. Στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του δικαίου της ΕΠΕ εντάσσεται, επίσης, 

και η αντικατάσταση της διάταξης που αφορά στο σχηματισμό της επωνυμίας της (νέο 

άρθρ. 2 Ν. 3190/1955), ώστε αυτή πλέον να μπορεί να σχηματίζεται όχι μόνον από τα 

ονόματα των εταίρων ή το αντικείμενο της επιχείρησης, όπως ίσχυε μέχρι πρόσφατα, 

αλλά και από άλλες λεκτικές ενδείξεις («φανταστική» επωνυμία), τηρουμένων των 

γενικά παραδεκτών αρχών περί επωνυμιών και κυρίως της αρχής της αλήθειας, ώστε 

να αποφεύγεται η παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού. Στο ίδιο πνεύμα, επιτρέπεται 

ο σχηματισμός της επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 

νομική μορφή της εταιρίας αναγράφεται με ελληνικούς (ήτοι, ΕΠΕ), ενώ προκειμένου 

για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας αυτή μπορεί να αποδίδεται με τον διεθνώς 

καθιερωμένο όρο Limited Liability Company ή το ακρωνύμιο αυτού (LLC ή LTD). 

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν πλέον (δυνάμει του άρθρ. 10 Ν. 4145/2018, που 

τροποποίησε τις ήδη υφιστάμενες σχετικές διατάξεις) όχι μόνον για την ΙΚΕ (νέο άρθρ. 

44 Ν. 4072/2012), αλλά και για την ΑΕ και για τις προσωπικές εταιρίες (ΟΕ/ΕΕ). 

Επιδίωξη σύγκλισης της ΕΠΕ προς την ΙΚΕ διαπιστώνεται και στη μεταβολή της 

διάταξης που αφορά στη διάρκειά της (άρθρ. 6 παρ. 2 περ. στʹ). Έτσι, ενώ μέχρι πρότινος 

η ΕΠΕ μπορούσε να ιδρύεται και για αόριστο χρόνο, η διάρκειά της πλέον πρέπει να είναι 

ορισμένη (όπως και της ΙΚΕ) και να προσδιορίζεται σε έτη. Συγχρόνως, δε, σύμφωνα με 

ειδική μεταβατική διάταξη, οι ΕΠΕ που λειτουργούν ήδη, έχοντας κατά το καταστατικό 
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τους αόριστη διάρκεια, λήγουν υποχρεωτικά στις 31.12.2021, εκτός εάν στο μεταξύ 

προβούν σε τροποποίηση της σχετικής ρήτρας.  

4. Σημαντικές μεταβολές, εξάλλου, επέρχονται και στο Κεφ. Γʹ, που αφορά στην 

οργάνωση και τη διοίκηση της ΕΠΕ. Μεταξύ αυτών, ξεχωριστής μνείας χρήζουν οι 

διατάξεις του αναδιατυπωθέντος και ριζικά τροποποιηθέντος άρθρ. 10, που αναφέρονται 

στον εκσυγχρονισμό και τη διευκόλυνση της διαδικασίας σύγκλησης της γενικής 

συνέλευσης των εταίρων, η οποία πλέον (όπως, εξάλλου και στην ΙΚΕ) μπορεί να 

συνέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, αλλά και να διενεργείται μέσω 

τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο προβλέπεται στο καταστατικό ή συμφωνείται ομοφώνως. 

Ωστόσο, λήψη αποφάσεων εγγράφως, χωρίς συνέλευση (πρακτικό «δια περιφοράς»), 

ακόμη και αν αυτές είναι ομόφωνες, δεν προβλέπεται, ενώ σημαντική τροχοπέδη 

(εξακολουθεί να) αποτελεί το γεγονός ότι η απαιτούμενη για την έγκυρη λήψη εκάστης 

απόφασης πλειοψηφία (απλή ή αυξημένη) πρέπει υποχρεωτικώς να είναι διπλή: 

δηλαδή, πλειοψηφία κεφαλών (προσωπική ή αριθμητική πλειοψηφία, υπολογιζόμενη 

επί του συνολικού αριθμού των εταίρων και όχι μόνο των παρισταμένων) και κεφαλαίου 

(κεφαλαιουχική, υπολογιζόμενη σε ορισμένο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου), που 

αναμφίλεκτα προσδίδει στην ΕΠΕ έντονο προσωπικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, στην 

ΙΚΕ οι αποφάσεις λαμβάνονται εγκύρως και εκτός συνέλευσης (βλ. άρθρ. 73 ν. 

4072/2012). Γι’ αυτό -κατ’ ακριβολογία- όργανο της εταιρίας δεν είναι η συνέλευση αλλά 

το σύνολο («σώμα») των εταίρων, στους οποίους παραχωρείται η γενική αρμοδιότητα 

να αποφασίζουν για «κάθε εταιρική υπόθεση», όχι όμως και να εκπροσωπούν την 

εταιρία. Εάν στο νόμο δεν ορίζεται άλλως, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται κατά 

κανόνα με απλή πλειοψηφία, που υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των 

εταιρικών μεριδίων (κεφαλαιουχική), ενώ το καταστατικό μπορεί να περιέχει ειδικές 

προβλέψεις με τις οποίες να αυξάνει το (νόμιμο) ποσοστό πλειοψηφίας ορισμένων ή και 

όλων των αποφάσεων, να απαιτεί ομοφωνία ή -ακόμη- και να αξιώνει «διπλή 

πλειοψηφία» μερίδων και εταίρων, κατά τα ισχύοντα στην ΕΠΕ. Περαιτέρω, και οι 

διατάξεις που αναφέρονται στην ανάκληση και παραίτηση των διαχειριστών 

ανακαινίζονται εκ βάθρων, καθιστώντας δυνατή ακόμη και την ανάκληση του νόμιμου 

διαχειριστή με δικαστική απόφαση, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος και απόφαση της 

συνέλευσης των εταίρων. Αντίθετως, ο διαχειριστής που «διορίσθηκε» (με ρήτρα του 

καταστατικού ή απόφαση της τελευταίας), ανακαλείται -κατ’ αρχήν- οποτεδήποτε, μόνον 

με απόφαση της τελευταίας, ενώ οι σχετικές διατάξεις (παρ. 4-8 του άρθρ. 19), οι οποίες 

καθορίζουν και τις προϋποθέσεις παραίτησης από το διαχειριστικό αξίωμα, 

διαμορφώνονται κατά των πρότυπο της νομοθεσίας για την ΙΚΕ. 

5. Μία άλλη αξιοσημείωτη καινοτομία του Ν. 4541/2018, η σημασία της οποίας δεν 

έχει ακόμη αποτιμηθεί, ανάγεται στην καθιέρωση της αρχής της «ελεύθερης» εξόδου 

από την ΕΠΕ στη νέα παρ. 1 του άρθρ. 33 το Ν. 3190/1955, που ισχύει ελλείψει 
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διαφορετικής πρόβλεψης στο καταστατικό. Ειδικότερα, ενώ η προϊσχύουσα διάταξη 

θέσπιζε το λεγόμενο «καταστατικό» δικαίωμα εξόδου, δυνάμει του οποίου ο εταίρος 

μπορούσε να εξέλθει από την εταιρία, μόνον εφόσον πληρούνταν οι οικείες καταστατικές 

προϋποθέσεις, η σημερινή διάταξη αντιστρέφει τον κανόνα. Έτσι, ο εταίρος ΕΠΕ μπορεί -

κατ’ αρχήν- να εξέλθει από την εταιρία οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του, με 

απλή δήλωσή του προς το διαχειριστή, εκτός εάν στο καταστατικό έχουν τεθεί όροι ή 

περιορισμοί, οι οποίοι αφορούν στην άσκηση του δικαιώματος εξόδου και πρέπει 

υποχρεωτικώς να τηρηθούν. Αντίθετα, η αντίστοιχη διάταξη της νομοθεσίας για την ΙΚΕ 

(άρθρ. 92 παρ. 2 εδ. αʹ) εξακολουθεί να επιτρέπει την έξοδο του εταίρου από αυτή μόνον 

επί τη βάσει των προϋποθέσεων που -ενδεχομένως- προβλέπονται στο καταστατικό, ενώ 

σε κάθε περίπτωση, τόσο στην ΕΠΕ όσο και στην ΙΚΕ, ο εταίρος δικαιούται να εξέλθει  

μετά από δικαστική απόφαση, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Αποκλίσεις, εξάλλου, 

διαπιστώνονται και όσον αφορά τον τρόπο, με τον οποίο επέρχεται η έξοδος του εταίρου 

σε καθεμία από τις μελετώμενες εταιρικές μορφές. Ειδικότερα, εξαιρουμένης της 

περίπτωσης που το καταστατικό προβλέπει την εξαγορά των εταιρικών μεριδίων του 

εξερχομένου από πρόσωπο (εταίρο ή τρίτο), που του υποδεικνύει η εταιρία, η έξοδος από 

αυτήν κατά κανόνα υλοποιείται με την ακύρωση των εταιρικών του μεριδίων και, εφόσον 

συντρέχει περίπτωση, δηλαδή προκειμένου για μεριδία ΕΠΕ ή μερίδια ΙΚΕ που 

αντιστοιχούν σε κεφαλαιακή εισφορά, και με μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, αφού 

τηρηθεί η διαδικασία προστασίας των εταιρικών δανειστών (άρθρ. 42 Ν. 3190/1955 και 

άρθρ. 91 παρ. 2 Ν. 4072/2012). Παραπέρα, όμως, στην ΙΚΕ η καταβολή στον εξερχόμενο 

της αξίας της συμμετοχής του, σύμφωνα με την ορθότερη (αλλά μη κρατούσα) άποψη, 

δεν συνιστά προϋπόθεση της εξόδου, ενώ το αντίθετο γίνεται δεκτό από μακρού στην 

ΕΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι οι αναφερόμενες στον αποκλεισμό εταίρου από 

ΕΠΕ ή ΙΚΕ διατάξεις, που τον προσεγγίζουν ως το «ακούσιο» αντίστοιχο της εξόδου, 

είναι -κατά το μάλλον ή ήττον- εναρμονισμένεςꞏ ενώ ο αποκλειόμενος δεν αποβάλλει την 

εταιρική του ιδιότητα, εάν δεν λάβει χώρα η καταβολή σ’ αυτόν της (πλήρους) αξίας των 

μεριδίων του.  

6. Ειδικής μνείας, εξάλλου, χρήζουν οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο κεφάλαιο ΣΤʹ, 

το οποίο αφορά στη λύση και εκκαθάριση της ΕΠΕ. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι νέες 

διατάξεις που προβλέπουν: α) τη δυνατότητα παράτασης του ορισμένου χρόνου 

διάρκειας της εταιρίας, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία -ως 

τροποποίηση του καταστατικού- λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρ. 38 

παρ. 1 (όπως ισχύει σήμερα), περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου 

και υποβάλλεται στις συνήθεις διατυπώσεις δημοσιότητας, πριν από τη λήξη του, β) την 

αναβίωση της εταιρίας, μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης και πριν την έναρξη της 

διανομής του προϊόντος της, με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, γ) την 

υποχρέωση των εκκαθαριστών να συντάσσουν τις διάφορες οικονομικές καταστάσεις 
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της εκκαθάρισης (έναρξης, τέλους χρήσης, περάτωσης), τις οποίες οι εταίροι καλούνται 

να εγκρίνουν με απόφασή τους, όπως και στην ΙΚΕ, ενώ στην περίπτωση της ΕΠΕ 

υποβάλλονται και στις προβλεπόμενες στο άρθρ. 8 του Ν. 3190/1955 απαιτήσεις 

δημοσιότητας, και δ) τη δυνατότητα ανάκλησης κάθε εκκαθαριστή (νόμιμου, 

καταστατικού ή εκλεγέντος από τη συνέλευση των εταίρων), κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα για τους διαχειριστές, στο άρθρ. 19 του ως άνω νόμου. Υπενθυμίζεται ότι στην 

ΙΚΕ ο νόμιμος διαχειριστής και, αντιστοίχως, εκκαθαριστής, δεν ανακαλείται. 

7. Δικονομικές διατάξεις: Τέλος, η απόφαση του σύγχρονου εταιρικού νομοθέτη να 

υπαγάγει (με το νέο άρθρ. 59α) τις διαφορές από την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων 

που θεσπίζονται με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, ανεξαρτήτως αντικειμένου, θα πρέπει 

να χαιρετιστεί, καθόσον εντάσσεται στην προσπάθεια ταχείας και αποτελεσματικής 

επίλυσης των εταιρικών διαφορών. Η ίδια λογική, άλλωστε, οδήγησε -πριν από μερικά 

χρόνια- στην επιλογή της διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας, ως μεθόδου επίλυσης 

όλων των διαφορών που αναφύονται στο πλαίσιο της ΙΚΕ (ενδοεταιρικές διαφορές), ενώ 

αποκλειστικά αρμόδιο κατέστη το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρίας. Δεν πρέπει, 

ωστόσο, να λησμονείται ότι το καταστατικό μπορεί να περιέχει ρήτρα διαιτησίας των 

εταρικών διαφορών ή να προβλέπει την υπαγωγή διαφόρων υποθέσεων σε 

διαμεσολάβηση (άρθρ. 48 παρ. 1-3). 

 

 

 

 

 


