
 
Πως γίνεται η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των τροποιητικών πράξεων των 
ΙΚΕ ; 
Για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, των τροποιητικών πράξεων των  ΙΚΕ, θα 
πρέπει  να  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  μέσω  του  site, 
https://services.businessportal.gr του ΓΕΜΗ και σε μορφή pdf: 

• α) το πρακτικό απόφασης των εταίρων με ενσωματωμένο το νέο 
καταστατικό  (με  όλα  τα  άρθρα  του  όπως  ισχύουν)  νομίμως 
υπογεγραμμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και 

• β) το νέο τροποποιημένο καταστατικό (με όλα τα άρθρα του όπως 
ισχύουν) ανυπόγραφο σε μορφή pdf., 

 

Τι περιλαμβάνει η ιστοσελίδα της εταιρείας ? 
Η Ι.Κ.Ε. οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει 
εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και 
ευθύνη του διαχειριστή : τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις των 
εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη 
διαχείριση, η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, το συνολικό ποσό των 
εγγυητικών εισφορών του άρ. 79, ο αριθμός ΓΕΜΗ της , η έδρα (ακριβής 
διεύθυνση). Ν.4072/12 άρ.47 

 

Τι  περιλαμβάνουν  και  πως  γίνεται  η  υποβολή  και  η  καταχώρηση  ‐ 
δημοσίευση  στο  ΓΕΜΗ,  των  ετήσιων  χρηματο‐οικονομικών 
καταστάσεων των ΙΚΕ; 
Σχετικά με την υποβολή και  την καταχώρηση  ‐ δημοσίευση στο ΓΕΜΗ, 
των  ετήσιων  χρηματοοικονομικών καταστάσεων  των  ΙΚΕ  (σύμφωνα με 
το άρθρο 98  του Ν.4072/2012 & σε συνδυασμό με τα άρθρα 16 επόμ. 
Ν.4308/2014) διευκρινίζονται τα εξής : 
 
Τι περιλαμβάνουν οι οικονομικές καταστάσεις ;  
Οι οικονομικές Καταστάσεων περιλαμβάνουν: 

1. Ισολογισμό 
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 
3. Προσάρτημα (1) & 
4. Έκθεση Διαχείρισης και 

https://services.businessportal.gr/


5. Έκθεση Ελέγχου (2) (Όπου απαιτείται σύμφωνα με το Ν 4336/15) 

Σημειώνεται  ότι: Με  βάση  το  άρθρο 16  Ν.4308/2014,  το  περιεχόμενο 
των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων,  ποικίλει  ανάλογα  με  την 
οντότητα  (Μεγάλη, Μεσαία, Μικρή & Πολύ Μικρή), που κατατάσσεται 
η  κάθε  επιχείρηση,  (βλέπε  αναλυτικά  και  κατωτέρω  στην  ερώτηση 
 10.6.):  

(1) Το Προσάρτημα είναι ο πίνακας στον οποίο αναγράφονται διάφορες 
πληροφορίες  διευκρινιστικές  των  υπολοίπων  οικον.  καταστάσεων  για 
την  πληρέστερη  κατανόηση  τους,  όπως  πχ  οι  μέθοδοι  για  την 
αποτίμηση  των  περιουσιακών  στοιχείων,  υπολογισμού  των 
αποσβέσεων κλπ.. Επίσης σε αυτό περιλαμβάνεται και η ετήσια έκθεση 
του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει 
την  εξέλιξη  των  εργασιών  και  την  πραγματική  οικονομική  θέση  της 
εταιρείας.  πληροφορίες  για  την  προβλεπόμενη  πορεία  της,  τα 
κατεχόμενα  από  την  εταιρεία  τυχόν  χρεόγραφα,  ακίνητα  κλπ  (βλ 
σχετικά  άρθρα  του  Ν  4308  /2014  περί  Ελληνικών  Λογιστικών• 
Προτύπων 

(2)  Για  την  έκθεση  ελέγχου  εφαρμόζεται  από  1  ‐1‐2016  η 
υποπαράγραφος  ΑΙ  της  παραγράφου  α  του  Ν.4336/2015,  δηλαδή  ο 
υποχρεωτικός  έλεγχος  από  ορκωτούς  ελεγκτές  μόνο  για  τις  «μεσαίες 
και  μεγάλες  οντότητες»  όπως  ορίζονται  αυτές  στο  άρθρο  2  του 
Ν4308/2014.  Οι  ελεγκτές  ορίζονται  από  τους  εταίρους  (Γ.Σ)  και  ο 
διορισμός τους καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ. 

 

Πότε και πως υποβάλλονται οι  ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  των 
ΙΚΕ ;  
Η  προθεσμία  υποβολής  στο  ΓΕΜΗ  είναι  3  μήνες  από  την  λήξη  της 
διαχειριστικής  περιόδου  (άρθρο  98,  Ν.4072/2012).  
Η  υποβολή  γίνεται  ηλεκτρονικά  με  τα  πρότυπα  των  ηλεκτρονικών 
αιτήσεων,  που  έχουν  αναπτυχθεί  ανά  περίπτωση,  και  που  θα  βρείτε 
στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση   https://services.businessportal.gr/  
Σε  κάθε  περίπτωση  η  υποβολή  για  δημοσίευση  των  οικονομικών 
καταστάσεων  πρέπει  να  προηγηθεί  της  τακτικής  Γ.Σ.,  που  θα  τις 
εγκρίνει. 

 

https://services.businessportal.gr/


Πότε  εγκρίνονται  και  πότε  υποβάλλεται  το  πρακτικό  της  ΓΣ  για  την 
έγκριση των οικονομικών καταστάσεων;  
Οι  οικονομικές  καταστάσεις  εγκρίνονται  από  την  τακτική  Γ.Σ.  της 
εταιρείας η οποία πρέπει να συγκληθεί μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από 
τη  λήξη  της  εταιρικής  χρήσης,  (άρθρο  69  Ν4072/12).  
Σημειώνεται ότι, από το άρθρο 100 του Ν.4072/2012 δεν προκύπτει ότι 
υποβάλλεται  για  δημοσίευση  στο  ΓΕΜΗ  το  πρακτικό  της  Γ.Σ.  περί 
έγκρισης  των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων,  συνεπώς  αυτό  είναι 
προαιρετικό. 
Επίσης  σημειώνεται  ότι,  μέχρι  σήμερα  δεν  υπάρχουν  διοικητικές 
κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ. της 
εταιρίας.  Όμως  επειδή  ενδέχεται  να  υπάρξει  ευθύνη  του  διαχειριστή, 
καλό  θα  είναι  στο  πρακτικό  της  Γ.Σ.  να  αναφερθεί  ο  λόγος  της 
καθυστέρησης  σύγκλησης  της  Γ.Σ.  (πχ  φορολογικό  κλείσιμο  του 
ισολογισμού λόγω υποβολής δήλωσης εισοδήματος της εταιρείας κλπ). 
 
 
Ποια  διαδικασία  ακολουθείται  και  τι  δικαιολογητικά  υποβάλλονται 
για τη λύση, την εκκαθάριση και τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ των ΙΚΕ; 
α) Για τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση μιας ΙΚΕ, στο ΓΕΜΗ θα πρέπει 
να υποβάλλετε, το συμφωνητικό των εταίρων ή το πρακτικό της Γ.Σ. των 
εταίρων, για τη λύση και σε θέση εκκαθάρισης της εταιρείας και για το 
ορισμό εκκαθαριστών (θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ). 

β).  Για  τη  διαγραφή  από  το  ΓΕΜΗ  των  ΙΚΕ,  μετά  το  πέρας  της 
εκκαθάρισης θα πρέπει να υποβάλλετε, τον τελικό ισολογισμό πέρατος 
της  εκκαθάρισης  μαζί  με  το  πρακτικό  έγκρισής  του  από  τη  ΓΣ  των 
εταίρων. 
 
Ο ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης δεν θα πρέπει να φέρει ημερομηνία 
προγενέστερη  της  καταχώρησης  λύσης  και  θέσης  σε  εκκαθάριση  στο 
ΓΕΜΗ. (Σχετικά έγγραφα ΓΓΕ & ΠΚ / Δνση ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ, Αρ. Πρωτ. 
Κ2‐1493/11‐04‐2014 ‐ Αρ. Πρωτ. 68293/24‐06‐2015). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H  διαδικασία  αυτή  διεκπεραιώνεται,  με  την  υποβολή  των 
δικ/κών  (σε  έντυπη & ψηφιακή μορφή)  στην  Υπηρεσία  του  ΓΕΜΗ  του 
ΕΒΕΑ, προσωρινά και μέχρι την προσθήκη της σχετικής αίτησης στο site 
του https://services.businessportal.gr). 

 

https://services.businessportal.gr/

