
  Οδηγίες για την νέα αίτηση  
«καταχώρησης απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων 
για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» χωρίς 

εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού 
κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. 

(Αφορά Χρήσεις που λήγουν 31/12/2016 και 
επόμενες)» 

1. Γενικές οδηγίες 

Παρακάτω θα δείτε οδηγίες για την νέα αίτηση με τίτλο Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την 

«Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» χωρίς εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης 

Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που 

λήγουν 31/12/2016 και επόμενες) 

Πλέον οι εταιρίες κατηγοριοποιούνται σε μέγεθος σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, ανάλογα το 

Σύνολο Ενεργητικού, το Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών και τον Μέσο Όρο Απασχολούμενων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν.4308/2014. Κάθε κατηγορία εταιρείας απαιτεί και διαφορετικά αρχεία για να υποβληθεί η αίτηση 

του Ισολογισμού. Η παρούσα αίτηση Ισολογισμού είναι δυναμική και τροποποιείται ανάλογα με τα πεδία που η 

υπόχρεη εταιρεία συμπληρώνει. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή στις παρακάτω 

επισημάνσεις και παρατηρήσεις προκειμένου να συμπληρωθούν ορθά οι απαιτούμενες εκ του νόμου πληροφορίες 

και αρχεία. Επισημαίνουμε ότι τα αρχεία που ανεβαίνουν σε αυτήν την αίτηση δεν θα έχουν υπογραφές σε κανένα 

σημείο και θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf. Η καλύτερη προσέγγιση είναι να μετατραπούν από word σε pdf 

προκειμένου να είναι ευανάγνωστα. Στην περίπτωση που δεν είναι ευανάγνωστα η αίτηση θα επιστραφεί στον 

υπόχρεο. Το βάρος της απόδειξης της υπογραφής των εν λόγω αρχείων, πράξεων ή και στοιχείων το αναλαμβάνει 

πλήρως ο υπόχρεος  με την αποδοχή της υπέυθυνης δήλωσης κατά την υποβολή της παρούσας αίτησης. 

  Ακολούθως παρατίθεται συνοπτική πληροφόρηση η οποία διευκολύνει την υπόχρεη εταιρεία να υποβάλει ορθά 

την παρύσα αίτηση ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει συμπληρώνοντας σωστά τα απαιτούμενα λογιστικά 

αρχεία και εκθέσεις που η νομοθεσία απαιτεί. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

  
ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΣΑΙΕΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 
ΜΙΚΡΕΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΛΥ 
ΜΙΚΡΕΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ 
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 2 

* 
Αριθμητικά όρια Συνόλου 
Ενεργητικού (περιουσιακών 
στοιχείων > 20.000.000  

4.000.000-
19.999.999 

350.000-
3.999.999 350.000 < ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

Αριθμητικά όρια Καθαρού 
Ύψους κύκλου Εργασιών >40.000.000 

8.000.000-
39.999.999 

700.000-
7.999.999 700.000 < 1.500.000< 

Μέσος όρος 
απασχολούμενων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου  > 250  50 έως 249 10 έως 49 10< 10< 

      

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  



*** 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΣ 

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ & ΟΧΙ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ αρ. 

16 παρ.2 4308/14) 

1. Ισολογισμός 
υπ. Β1.1 **ή 
Β1.2** 

1. Ισολογισμός 
υπ. Β1.1 ή Β1.2 

1. Ισολογισμός 
υπ. Β1.1 ή Β1.2 

1. Ισολογισμός 
υπ.Β5 

1. Ισολογισμός 
υπ.Β5 

2. Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 
υπ. Β2.1 ή Β2.2 

2. Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 
υπ. Β2.1 ή Β2.2 

2. Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 
υπ. Β2.1 ή Β2.2 

2. Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 
υπ.Β6 

2. Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων 
υπ.Β6 

3. Κατάσταση 
Μεταβολών 
Καθαρής Θέσης 
υπ. Β3 

3. Κατάσταση 
Μεταβολών 
Καθαρής Θέσης 
υπ. Β3 3. Προσάρτημα  

3. Προσάρτημα 
****  

3. Προσάρτημα 
***** 

4. Κατάσταση 
Χρηματοροών 
υπ. Β4 4. Προσάρτημα        

5. Προσάρτημα          

        
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
με 4336/15****** Υποχρεωτική Υποχρεωτική Δυνητική Δυνητική Δυνητική 

            

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΣ ή Διαχειριστών 
ΕΠΕ/ΙΚΕ ******* Υποχρεωτική Υποχρεωτική Υποχρεωτική Δυνητική Δυνητική 

      

ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΕ/ΕΕ Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται 

 
      

* Η κατηγορία πολύ μικρές οντότητες 2 με κίτρινο πλαίσιο αφορά τις οντότητες που ορίζονται στο Άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο γ 
του 4308/14. 

** Ως υπόδειγμα Β.1, Β1.2 κτλ. νοούνται τα υποδείγματα του Παραρτήματος Β του νόμου 4308/14. 
 
*** Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, αποτελέσματα,καθαρή θέση, χρηματοροές & προσάρτημα) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4308/14 (άρθρο 16 παρ.2) αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ωστόσο η παρούσα αίτηση δίνει την δυνατότητα 
στους υπόχρεους να μπορούν να ανεβάσουν και ατομικά το κάθε στοιχείο. 
 
**** Σύμφωνα με την ρητή διάταξη της παρ.7 του άρθρου 30 του ν.4308/14 παρέχονται απλοποιήσεις και απαλλαγές στις 
πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1 του ν.4308/14 που κάνουν χρήση της επιλογής της 
παραγράφου 7 του άρθρου 16 και οι οποίες:   
α) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του νόμου για την 
επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   
β) Δεν εφαρμόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόμου περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία.   
γ) Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων 
από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος 
εντοπίζεται.   
 
***** Σύμφωνα με την ρητή διάταξη της παρ.2 του άρθρου 30 του ν.4308/14 το προσάρτημα για τις πολύ μικρές οντότητες 
της παρ. 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/14 έχει γίνει ιδιαίτερα συνοπτικό και απαιτεί τουλάχιστον τις κάτωθι πληροφορίες:  
α) Την επωνυμία της οντότητας.   
β) Το νομικό τύπο της οντότητας.   
γ) Την περίοδο αναφοράς.   
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.   
ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.   
στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.   
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.   
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα 
νόμο.   
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.   
Ι) Να δηλώσουν ότι έχουν καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με την παρ.7 ή 8 του άρθρου 16 του ν. 
4308/14. 
 
****** Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται μετά την 07/07/2016 (ημερομηνία 
δημοσίευσης στο ΦΕΚ του ν.4403/2016. Για οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στις χρήσεις 01/01/2015-31/12/2015 και 
01/07/2015-30/06/2016 ισχύουν τα όρια απαλλαγής από υποχρεωτικό έλεγχο του άρθρου 36α του ΚΝ.2190/20 για όλες τις 
κεφαλαιουχικές (ο έλεγχος είναι δυνητικός όταν ο κύκλος εργασιών είναι κάτω του €1.000.000,00 και υπάρχει σχετική πρόνοια 
στο καταστατικό). 



H σχετική διάταξη του εδαφ. 1, της υποπαρ. Α1, της παρ. Α του άρθρου 2 του ν.4336/2015 έχει ως ακολούθως: 
 Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α'174), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου: 
α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), όταν 
βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες. 
β) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι 
οντότητες αυτές χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α' του 
ν. 4308/2014. 
γ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του 
ν. 4308/2014χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι». 
δ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί 
χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014. 
II) Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομοθεσίας που υπαγάγουν σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ειδικές κατηγορίες οντοτήτων. 
 
******* Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από την 01/01/2016 και μετά. Για 
οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στις χρήσεις 01/01/2015-31/12/2015 και 01/07/2015-30/06/2016 ισχύουν οι 
προγενέστερες πρόνοιες των νόμων Κ.Ν.2190/20, Μ.3190/55 & Ν.4072/12 σύμφωνα με τις οποίες η κατάρτιση έκθεσης 
διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν υποχρεωτική για όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες.  

  

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/162
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660


2. Αναλυτική περιγραφή αίτησης 
 
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις πράξεις και τα στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση 
 

Συσχέτιση πρακτικού αίτησης με προηγούμενη αίτηση 

Σχετική αίτηση καταχώρησης πρακτικού Γενικής 

συνέλευσης 

 αρχείο 

Όργανο Απόφασης  

Είδος Οργάνου   Συνέλευση των Εταίρων 

Αρχείο Πρακτικού Συνέλευσης   αρχείο 

Ημερομηνία Απόφασης Οργάνου ημερομηνία 

Ισολογισμός Χρήσης 

Από ημερομηνία 

Έως ημερομηνία 

Σύνολο Ενεργητικού  
 
 
 
 
Το πεδίο να είναι αριθμός της μορφής π.χ. 5000000.00 
(για υποδιαστολή χρησιμοποιείτε την τελεία . ) 

Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών 

Μέσος Όρος Απασχολούμενων 

Πάγια 

Αποθέματα 

Απαιτήσεις 

Προκαταβολές και Εισπρακτέα έσοδα 

Σύνολο Καθαρής Θέσης 

Σύνολα Υποχρεώσεων 

Αποτελέσματα προ Φόρων (κέρδη/ζημιά) 

Αρχεία Ισολογισμού 

Ζητούνται ανάλογα τις τιμές στα πεδία  

 Σύνολο Ενεργητικού 

 Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών 

 Μέσος Όρος Απασχολούμενων 

Βλέπε παραπάνω πίνακα 

Στοιχεία δημοσίευσης ισολογισμού σε ιστοσελίδα 

Συμπληρώνουμε προαιρετικά  

Αρχείο γνωστοποίησης της ανάρτησης του 
ισολογισμού στην Ιστοσελίδα 

αρχείο 

Ημερομηνία ανάρτησης στην Ιστοσελίδα ημερομηνία 

Ακριβές URL (σύνδεσμος) ιστοσελίδας Πεδίο της μορφής http://www.mycompany.gr/balance-

sheet/2015 

Στοιχεία δημοσίευσης ισολογισμού σε εφημερίδα 

Συμπληρώνουμε προαιρετικά  

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα ημερομηνία 

Ονομασία Εφημερίδας πεδίο 

Αρχείο εφημερίδας αρχείο 

Λοιπά Νομιμοποιητικά Έγγραφα 
Αρχείο Λοιπών Νομιμοποιητικών εγγράφων αρχείο 

Συνοδευτικές παρατηρήσεις 
Παρατηρήσεις Ελέυθερο κείμενο 



3. Προεπισκόπηση αίτησης 
 
Η εμφάνιση της αίτησης στον τελικό χρήστη έχει ως ακολούθως: 

 
 
 

 

 



 

 



 

 

  



4. Παράδειγμα Εμφάνισης Μεγάλης Οντότητας 

 

 

 

  



5. Πρότυπα ανακοίνωσης 
 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 

««${(model.company.name)!}»»«[#if model.company.title??]». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ «${(model.chamber.nameGeniki)!}» 

Την «${(model.application.registrationDate)!}» καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρισης «${(model.application.kak)!}», οι εγκεκριμένες από την «${(model.application.companyDecisionDate» Συνέλευση των 

εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης με την επωνυμία ««${(model.company.name)!}»» «[#if model.company.title??]», το διακριτικό τίτλο 

««${(model.company.title)!}»»«[/#if]» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ««${(model.company.numberGemi)!}»», για τη χρήση 

«${(model.application.usageFrom)!}»   έως «${(model.application.usageTo)!}».   

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας ανακοίνωσης. 

 
 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 
 
 

 
H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 

 
Kοινοποίηση:  
1. Εταιρεία: «${(model.company.name)!}» 

Δ/νση: «${(model.company.address)!}» 
Τ.Κ.: «${(model.company.zipCode)!}», «${(model.company.city)!}» 

 

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

«${(model.protocol.city)!}»,«${(model.protocol.date)!}» 
Αριθ.Πρωτ.:«${(model.protocol.protocolNumber)!}» 
 

Πληροφορίες: «${(model.chamber.information)!}» 
Τηλέφωνο: «${(model.chamber.phone)!}» 
Fax: «${(model.chamber.fax)!}» 
E-mail: «${(model.chamber.eMail)!}» 
 

 
Συνημ.:  
Οικονομικές Καταστάσεις 


