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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 32 
 
ΘΕΜΑ : «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)» 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των άρθρων 43-120 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ. 
86/τ.Α΄/2012) περί της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και θέτουµε υπόψη σας 
τα εξής: 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Με τις ως άνω διατάξεις θεσπίστηκε νέα εταιρική µορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρία. Η εταιρία αυτή έχει νοµική προσωπικότητα και είναι εµπορική. Μπορεί να 
συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται µονοπρόσωπη. 
 
Το όνοµα του µοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δηµοσιότητα δια του Γενικού 
Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) (άρθρο 43). 
 
Η επωνυµία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σχηµατίζεται είτε από το όνοµα 
ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης που ασκεί. 
Στην επωνυµία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε 
κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η 
συντοµογραφία « Ι.Κ.Ε.». 
 
Εάν η εταιρεία είναι µονοπρόσωπη ,στην επωνυµία της συµπεριλαµβάνονται οι λέξεις 
«Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία». ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» 
(άρθρο 44). 
 
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία συστήνεται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες 
Μιας Στάσης, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5Α του 
Ν.3853/2010 όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 117 παρ. 3 του Ν.4072/2012. 
 
Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και αν, σύµφωνα µε το νόµο, απαιτείται άδεια 
λειτουργίας της εταιρικής επιχ/σης, ή το καταστατικό της εταιρίας πρέπει να εγκριθεί 



 

 

 από κάποιον αρµόδιο φορέα προκειµένου η εταιρία να αρχίσει τις εργασίες επιδίωξης 
του σκοπού της (άρθρο 51). 
 
Σηµειώνεται ότι δεν συντρέχει λόγος διαβίβασης είτε της βεβαίωσης ολοκλήρωσης 
της σύστασης είτε του καταστατικού, στο Πρωτοδικείο, δεδοµένου ότι δεν προκύπτει 
αρµοδιότητα αυτού από τις διατάξεις του Ν.4072/2012 για τις Ι.Κ.Ε. 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της 
εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το µοναδικό 
εταίρο (νόµιµη διαχείριση). Το καταστατικό µπορεί να ορίζει τον τρόπο διαχείρισης 
και εκπροσώπησης της Ι.Κ.Ε. ∆ιαχειριστής µπορεί να είναι µόνο φυσικό πρόσωπο, 
εταίρος ή µη. Σε περίπτωση νόµιµης διαχείρισης, αν κάποιος από τους εταίρους είναι 
νοµικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να ορίσει για λογαριασµό του φυσικό πρόσωπο που θα 
είναι διαχειριστής. Το νοµικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο υπεύθυνο για τη 
διαχείριση (άρθρα 55-67). 
 
Με τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης εξοµοιώνονται φορολογικά οι Ιδιωτικές 
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (παρ.11 άρθρου 116 και ΠΟΛ.1150/14.6.2012 Υπουργείου 
Οικονοµικών). 
 
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα και µε το αριθ. Κ1-1084/24.5.2012 έγγραφο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι αιτούντες τη 
σύσταση της Ι.Κ.Ε. και την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ καταθέτουν στην Υπηρεσία 
Μιας Στάσης εντολή η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία που περιγράφονται στην 
παρ.2 του άρθρου 5Α Ν. 3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 117 Ν. 
4072/2012 και διαφοροποιείται από την αντίστοιχη εντολή του άρθρου 5 της Κ1-
802/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 470/τ.Β΄) ως προς τα εξής: 
 
α) ∆εν περιλαµβάνει αίτηση για τη χορήγηση αντιγράφου ασφαλιστικής 
ενηµερότητας των εταίρων από ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ (περ. στ της παρ. 1 του άρθρ. 
5 της Κ1-802/2011), δεδοµένου ότι δεν περιλαµβάνεται στις αρµοδιότητες της 
Υπηρεσίας Μιας Στάσης η έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενηµερότητας για 
τους εταίρους που επιθυµούν τη σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (βλ. 
άρθρο 5Α παρ. 2 περ. δ ) 
 
β) Αντί της αίτησης για εγγραφή των εταίρων στους οικείους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης (περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 5 της Κ1-802/2011) 
περιλαµβάνεται αίτηση για αποστολή ανακοίνωσης προς τους αρµόδιους κατά 
περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισµούς της σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 
Εταιρίας και αποστολή των στοιχείων των εταίρων και του/των διαχειριστή/ων στους 
κατά περίπτωση αρµόδιούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, κατ’ εφαρµογή της 
περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010. 
 
Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται, οι διαχειριστές Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρίας που ορίστηκαν µε το καταστατικό ή µε απόφαση των 
εταίρων και ο µοναδικός εταίρος µονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας. 
 



 

 

 Οι λοιποί εταίροι Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας υπάγονται προαιρετικά στην 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ (παρ. 2 άρθρου 1 και παρ. 1 άρθρου 3 Π.∆. 258/2005 όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 116 του Ν. 4072/2012. Εάν πέραν της εταιρικής 
συµβατικής τους σχέσης παρέχουν και εξαρτηµένη εργασία, θα υπαχθούν στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, κατά τα γνωστά. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 
Κατά τη διαδικασία απογραφής των ως άνω επιχειρήσεων στο πεδίο «ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ» θα αναγράφονται οι νέοι κωδικοί «007» ή «012» µε περιγραφή «Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», 
αντίστοιχα. 
 
Κατά τα λοιπά, αφού ληφθούν υπόψη τα προαναφερόµενα, θα εφαρµόζεται ότι ισχύει 
για τις ΕΠΕ. 
 
Στις ήδη απογεγραµµένες επιχειρήσεις «Ι.Κ.Ε.» για τις οποίες έχει καταχωρηθεί 
διαφορετικός κωδικός νοµικής µορφής από τους ανωτέρω, θα πρέπει, ο ορθός 
κωδικός να καταχωρείται από την οθόνη «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη» µε 
«∆ιόρθωση Καταχώρησης». 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
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Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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