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Ποια νομικά πρόσωπα αφορά 

Μη Χρηματοπιστωτικός Τομέας (ΜΧΤ) 
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ΑΕ 

 

ΕΠΕ 

Εταιρίες Περιορισμένης 

Ευθύνης 

Ανώνυμες Εταιρίες 

(εισηγμένες ή μη) 

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 

Εταιρίες  

Ετερόρρυθμες κατά μετοχές 

Εταιρίες 

ΜΧΤ 

 

ΕΕ 

ΙΚ 
                   Ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης            

(Ν. 4308/2014) των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι εταιρίες 

υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους 

στοιχεία, στη μορφή που περιγράφεται στην Πράξη Διοικητή (2682/03.06.2019) 

ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους.  

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 

Ειδικά για το 2019 γίνονται δύο 

υποβολές: μία για τη χρήση 

2018-2017 και μία για τη χρήση 

2017-2016 

 



Ποια νομικά πρόσωπα δεν αφορά 
 

4 Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν την ΠΔ 
2682/03.06.2019 

Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ 

http://www.statistics.gr/el/register-general-government-entities  
x 

Σύμφωνα με την Πράξη Διοικητή 2682/03.06.2019 δεν προβλέπεται υποχρέωση υποβολής ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων από:  

Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), εταιρείες πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), εταιρείες 

κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), εταιρείες παροχής πιστώσεων, ανώνυμες εταιρίες παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ)  

Ανώνυμες Εταιρείες  Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 

Κοινοπραξίες 

Υποκαταστήματα αλλοδαπής εταιρείας 

x 

x 

x 

x 

Ασφαλιστικές εταιρείες και Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης x 

http://www.statistics.gr/el/register-general-government-entities
http://www.statistics.gr/el/register-general-government-entities
http://www.statistics.gr/el/register-general-government-entities
http://www.statistics.gr/el/register-general-government-entities
http://www.statistics.gr/el/register-general-government-entities
http://www.statistics.gr/el/register-general-government-entities
http://www.statistics.gr/el/register-general-government-entities
http://www.statistics.gr/el/register-general-government-entities


Στοιχεία προς υποβολή & νομική 

μορφή 

Ποιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται από κάθε υπόχρεο  
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• Πίνακες Υποδείγματος Α 
Νομικά πρόσωπα που συντάσσουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ - IFRS) 

• Πίνακες Υποδείγματος Β 
Νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του 

νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) 

• Πίνακες Υποδείγματος Γ ή 

• Πίνακες Υποδείγματος Β 

Νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του 
νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και επιπλέον 

υπάγονται στις διατάξεις για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 
(Ν. 4308/2014) 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 



Στοιχεία προς υποβολή & νομική 

μορφή 
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Λογιστικά πρότυπα 

ΔΠΧΑ ΕΛΠ ΠΜΕ 

Mόνο ατομικές: 

Ανάλογα με τα λογιστικά πρότυπα που ακολουθεί και την κατηγορία μεγέθους (βάσει Ν. 

4308/2014) η κάθε εταιρία καλείται να υποβάλλει τα αντίστοιχα υποδείγματα 

Μεσαία 

Β, Β.1.1 ή Β.1.2, Β.2.1 ή Β.2.2, Β.3 και 
Β.4 

Β, Β.1.1 ή Β.1.2, Β.2.1 ή Β.2.2 και Β.3 

Μικρή Β, Β.1.1 ή Β.1.2 και Β.2.1 ή Β.2.2  

Μεγάλη 

Ατομικές & Ενοποιημένες: 

Μεσαία 

Β, Β.1.1 ή Β.1.2, Β.2.1 ή Β.2.2, Β.3, Β.4, 
Β.7.1 ή Β.7.2, Β.8.1 ή Β.8.2, Β.9 και Β.10 

Β, Β.1.1 ή Β.1.2, Β.2.1 ή Β.2.2, Β.3, Β.7.1 
ή Β.7.2, Β.8.1 ή Β.8.2 και Β.9 

Μικρή Β, Β.1.1 ή Β.1.2, Β.2.1 ή Β.2.2, Β.7.1 ή 
Β.7.2, Β.8.1 ή Β.8.2  

Μεγάλη 

ΕΛΠ 

Α, Α.1.1, Α.1.2, Α.2.1 ή Α.2.2, 
Α.2.3 και Α.3 

Ατομικές & Ενοποιημένες: 

Α, Α.1.1, Α.1.2, Α.2.1 ή Α.2.2, 
Α.2.3, Α.3, Α.7.1, Α.7.2, Α.8.1 ή 
Α.8.2, Α.8.3 και Α.10 

Mόνο ατομικές: Mόνο ατομικές: 

Β, Β.1.1 ή Β.1.2 και 
Β.2.1 ή Β.2.2  

Πολύ Μικρή Επιχείρηση 

ή 

Γ, Γ.1 και Γ.2 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 



Λήψη τεχνικών οδηγιών και 

υποδειγμάτων 
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Βήμα 1: Είσοδος στον ιστοχώρο 

www.bankofgreece.gr – Ενότητα «Στατιστικά 

στοιχεία» - Υποενότητα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»  

Βήμα 2: Επιλογή της 1ης κατηγορίας «Υποβολή 

ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από 

επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα» 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 

http://www.bankofgreece.gr/


Λήψη τεχνικών οδηγιών και 

υποδειγμάτων   
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Βήμα 3: Λήψη αρχείων: 1. ΠΔΤΕ 2682/03.06.2019       2.Τεχνικές Οδηγίες            3. Υποδείγματα 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 
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Συμπλήρωση και αποθήκευση των 

σχετικών αρχείων 

Βήμα 1 : Συμπλήρωση του σχετικού Υποδείγματος (Α, Β ή Γ) τύπου .xls ή .xlsx ή xml - ανάλογα με 

το λογισμικό της εταιρίας - βάσει των αντίστοιχων Τεχνικών Οδηγιών του Υποδείγματος 

Βήμα 2 :  Δημιουργία φακέλου τύπου zip που θα αφορά μια συγκεκριμένη χρήση και η ονομασία 

αυτού θα έχει τη μορφή: <ΑΦΜ>_<έτος>.zip 

 Στους παρεχόμενους πίνακες δεν προσθαφαιρούνται γραμμές και στήλες 

 Δεν μετονομάζονται οι κωδικοί των πεδίων 

 Διατηρούνται τα ονόματα των φύλλων του excel όπως ορίζονται στα υποδείγματα 

 Δεν προστίθενται link με εξωτερικά αρχεία 

Συμβουλές για τη συμπλήρωση: 

α) Συμπληρωμένο το σχετικό Υπόδειγμα (Α, Β ή Γ) τύπου .xls ή .xlsx ή .xml. 

Μόνο ένα αρχείο υποδείγματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο zip. 

 

 

Το zip αρχείο περιλαμβάνει: 

β) Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στη δημοσιευμένη τους μορφή, 
σε ένα ή περισσότερα αρχεία pdf, όπως υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά αρχεία pdf. 

 

Μόνο .zip αρχεία…. 

7z, RAR αρχεία απορρίπτονται από 

 το σύστημα 

 

(όπου <ΑΦΜ> είναι αυτό του αναγγέλλοντος και <έτος> το έτος χρήσης, 

 π.χ 123456789_2018.zip) 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 



Ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση του 
αναγγέλλοντος   

Ηλεκτρονική 
υποβολή των 

χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

Αποδεικτικό 
Παραλαβής - IRIS 

Αποδεικτικό 
Υποβολής - IRIS 
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• Είσοδος στην 
πλατφόρμα IRIS 
μέσω του 
λογαριασμού στο 
IRIS 

 ή 

• Είσοδος στην 
πλατφόρμα IRIS 
χρησιμοποιώντας 
τα διαπιστευτήρια 
της ΑΑΔΕ 

 

Υποβολή των 
συμπληρωμένων 
υποδειγμάτων στην 
ΤτΕ μέσω της 
πλατφόρμας IRIS  

ΕΛΠ:  4308/2014  

ΔΠΧΑ: Υποδείγματα ΤτΕ 

Δημιουργία και 
αποστολή από την 
ΤτΕ του Αποδεικτικού 
Παραλαβής, στο 
οποίο θα περιέχονται 
πληροφορίες σχετικά 
με το αρχείο που 
παραλήφθηκε 

Δημιουργία και 
αποστολή από την 
ΤτΕ του Αποδεικτικού 
Υποβολής, το οποίο 
θα περιλαμβάνει 
ένδειξη για το αν η 
υποβολή έγινε δεκτή, 
έγινε δεκτή με 
παρατηρήσεις ή 
απορρίφθηκε, 
συνοδευόμενη από 
ανάλυση σφαλμάτων 
και/ή παραλείψεων 

1 2 3 4 

Διαδικασία υποβολής 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 
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Ηλεκτρονική ταυτοποίηση του 

αναγγέλλοντος – Είσοδος στο IRIS 

Ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση του 
αναγγέλλοντος   

• Είσοδος στην 
πλατφόρμα IRIS 
μέσω του 
λογαριασμού στο 
IRIS 

 ή 

• Είσοδος στην 
πλατφόρμα IRIS 
χρησιμοποιώντας 
τα διαπιστευτήρια 
της ΑΑΔΕ 

 

IRIS (https://iris.bankofgreece.gr) 

2. 

Ι 

ΙΙ 

Οδηγίες χρήσης 

IRIS 

 

Οδηγίες 

δημιουργίας/ 

τροποποίησης 

λογαριασμού 

1. 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 

https://iris.bankofgreece.gr/
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Ηλεκτρονική ταυτοποίηση του 

αναγγέλλοντος – Είσοδος στο IRIS 

O αναγγέλλων μπορεί να χρησιμοποιήσει για την 

είσοδό του στο ΟΠΣ Συλλογής και Ανάλυσης Στοιχείων 

Ισολογισμών το «Όνομα χρήστη» και τον «Κωδικό 

πρόσβασης» που χρησιμοποιεί (εκ μέρους της εταιρίας 

για λογαριασμό της οποίας αναγγέλλει) για την είσοδό 

του στο TaxisNet. 

ΙΙ 

! Για την ταυτοποίηση μέσω ΑΑΔΕ χρησιμοποιούνται οι κωδικοί TaxisNet της εταιρίας και όχι του εκπροσώπου της 

(υπαλλήλου επιχείρησης, λογιστή, κλπ) που καταχωρεί τα στοιχεία για λογαριασμό του αναγγέλλοντος. 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 



Ηλεκτρονική ταυτοποίηση του 

αναγγέλλοντος – Αυτοαπογραφή 
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Την πρώτη φορά που ο αναγγέλλων ταυτοποιείται επιτυχώς μέσω TaxisNet και εισέρχεται στο σύστημα, μεταφέρεται 

στην οθόνη αυτοαπογραφής, όπου καλείται να καταχωρήσει πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο καθώς και την 

εταιρεία που εκπροσωπεί.  

! 
Αν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία, 

τότε ο χρήστης δεν μπορεί να προχωρήσει 

στην εφαρμογή (και την αναγγελία στοιχείων).  

Η πρόσβαση επιτρέπεται μετά την επιτυχή 

υποβολή της φόρμας.  

Παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης 

επικαιροποίησης της πληροφορίας μέσω της 

ίδιας φόρμας σε μεταγενέστερο χρόνο. 

! 

! 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 



Ηλεκτρονική υποβολή των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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xxxxxx 

xxxxx 

Επιλογή υποσυστήματος: Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών 

 

Επιλογή: Αποστολή αρχείου (upload) 

1 

2 

1 

ΙΙ 

 

Επιλογή αρχείου 

 

Αποστολή όλων 

 

Επιστροφή  

3 

4 

5 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν την ΠΔ 
2682/03.06.2019 



Ηλεκτρονική υποβολή των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την 
αυτοαπογραφή ο αναγγέλλων λαμβάνει email 
«Επιβεβαίωσης παραλαβής αρχείου» 

 

 

6 

ΙΙΙ 

7 Με την ολοκλήρωση των ελέγχων των τεχνικών 
προδιαγραφών του υποβαλλόμενου αρχείου από την 
ΤτΕ, ο αναγγέλλων λαμβάνει email με τίτλο 
«Αποστολή αρχείου από την Τράπεζα της Ελλάδος». 

ΙV 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 



xxxxxx 

xxxxx 

Ηλεκτρονική υποβολή των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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V 

9 Επιλογή: Παραλαβή αρχείου (Download) 

Παραλαβή από το IRIS απαντητικού αρχείου 
αποδοχής ή απόρριψης της υποβολής 
(εφόσον έχουν εντοπιστεί σφάλματα στις 
Τεχνικές οδηγίες) 

8 Επιλογή: Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών 

xxxxxx 

xxxxx 

VI 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 



Ηλεκτρονική υποβολή των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

17 

xxxxxx 

xxxxx 

VII 

xxxxxx 

Δημιουργία και αποστολή από την ΤτΕ του Αποδεικτικού Υποβολής, το οποίο θα περιλαμβάνει ένδειξη για 
το αν η υποβολή έγινε δεκτή, έγινε δεκτή με παρατηρήσεις ή απορρίφθηκε, συνοδευόμενη από ανάλυση 
σφαλμάτων και/ή παραλείψεων. 

Ο αναγγέλλων αποθηκεύει το αρχείο που δημιουργήθηκε μετά τον έλεγχο της ΤτΕ. 

 
Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 



Συνοπτικές οδηγίες συμπλήρωσης 
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Γενικά χαρακτηριστικά (1/3) 
(Υποδείγματα Α, Β, Γ) 

Για του συγκεκριμένους 

κωδικούς  πεδίων 

συμπληρώνεται ο 

κατάλληλος κωδικός 

ανάλογα με την περιγραφή 

και τον ορισμό της 

αντίστοιχης λίστας από το 

φύλλο “drop down lists”. 

Κωδικός LEI: αφορά 

μόνο τις εταιρίες που 

έχουν Legal Entity 

Identifier.  

 

!   Κωδικός πεδίου 00013: Εάν ο αναγγέλλων είναι μέλος υπερκείμενου ομίλου επιχειρήσεων τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθούν οι κωδικοί 00016, 00017, 00018 και 00019. Η μη συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων κατά την υποβολή θα 
ληφθεί ως παράλειψη, αλλά η υποβολή θα γίνει δεκτή. 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 
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Γενικά χαρακτηριστικά (2/3) 
(Υποδείγματα Α, Β, Γ) 

Για του συγκεκριμένους 

κωδικούς  πεδίων 

συμπληρώνεται ο 

κατάλληλος κωδικός ανάλογα 

με την περιγραφή και τον 

ορισμό της αντίστοιχης 

λίστας από το φύλλο “drop 

down lists” 

Κωδικός LEI: αφορά 

μόνο τις εταιρίες που 

έχουν Legal Entity 

Identifier.  

 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν 
την ΠΔ 2682/03.06.2019 
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Γενικά χαρακτηριστικά (3/3) 
(Υποδείγματα Α, Β, Γ) 

Για του συγκεκριμένους 

κωδικούς  πεδίων 

συμπληρώνεται ο 

κατάλληλος κωδικός 

ανάλογα με την περιγραφή 

και τον ορισμό της 

αντίστοιχης λίστας από το 

φύλλο “drop down lists” 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί βοηθητικό υλικό στην συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις Τεχνικές Οδηγίες που συνοδεύουν την ΠΔ 
2682/03.06.2019 
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2682/03.06.2019 

Προσοχή στις Τεχνικές Οδηγίες για την  χρήση του αρνητικού πρόσημου. Γενικά, τα ποσά σε λογαριασμούς εξόδων έχουν 

αρνητικό πρόσημο, π.χ., Υπόδειγμα Β, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1): οι κωδικοί 50000, 51000, 

52000, 53000, 55000 δέχονται ποσά με αρνητικές τιμές. Η λανθασμένη συμπλήρωση αυτών των κωδικών με θετικούς 

αριθμούς προκαλεί σφάλματα στους ελέγχους και οδηγεί σε απόρριψη της υποβολής. 

Γενικά Χαρακτηριστικά: ότι δηλώνετε για την ακρίβεια παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων (κωδικός 00030), αυτή 

η μορφή αναμένεται από το σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, εάν έχετε δηλώσει την επιλογή 1 «Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία», 

αναμένει να μη βρει δεκαδικά ψηφία μέσα στα κελιά. 

Χρήσιμες συμβουλές 

Θα πρέπει να συμπληρώνονται τα σύνολα, τα υποσύνολα και τα επιμέρους στοιχεία αυτών. Η μη συμπλήρωσή τους 

προκαλεί σφάλματα στους ελέγχους και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε απόρριψη της υποβολής. 

Στους πίνακες υποβολής τα κελιά των πεδίων που έχουν γκρι χρώμα δεν είναι προς συμπλήρωση. 

Σύμφωνα με την ΠΔ (2682/03.06.2019), η πρώτη αναγγελία ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα γίνει με δύο 

υποβολές: η πρώτη της χρήσης 2018 (όπου "τρέχουσα περίοδος" είναι το 2018 και "προηγούμενη περίοδος" το 2017) και η 

δεύτερη της χρήσης 2017 (όπου "τρέχουσα περίοδος" είναι το 2017 και "προηγούμενη περίοδος" το 2016) 

Ερώτηση: Τι σημαίνει «…στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2018 περιλαμβάνονται οι καταστάσεις για 

τη χρήση που έληξε από 1.4.2018 έως και 31.3.2019…»;  Απάντηση: Αυτό το κείμενο που αναφέρει η  Πράξη Διοικητή 

2682/03-06-2019, αφορά μόνο τις επιχειρήσεις των οποίων η οικονομική χρήση δεν έχει διάρκεια από 1/1/2018 έως 

31/12/2018, αλλά από διαφορετικές ημερομηνίες. 


