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H Λύση Συμβουλευτική αποτελεί μια σύγχρονη εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

προς νομικά και φυσικά πρόσωπα, ειδικευόμενη στην παροχή οικονομικών 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και 

επιστημονικής κατάρτισης. 

 

Η Λύση Συμβουλευτική ιδρύθηκε το 2013 και 

αποτελεί Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα την περιοχή 

της Χαλκίδας αλλά και γραφείο εκπροσώπησης 

στην περιοχή της Αθήνας. 

 

Η εταιρεία διαθέτει μια εσωτερική ομάδα 

συμβούλων με μεγάλη ακαδημαϊκή και πρακτική 

εμπειρία στον ευρύτερο χώρο της παροχής  Οικονομικών  Υπηρεσιών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων 

&  του Marketing. Τα στελέχη της Λύση Συμβουλευτικής έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικά ή ξένα 

ακαδημαϊκά ιδρύματα, ενώ έχουν εργαστεί σε μεσαίες και υψηλές θέσεις ευθύνης για (κατά μέσο 

όρο) περισσότερο από 12 χρόνια. 

 

Επιπροσθέτως, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύναψη μιας σειράς στρατηγικών συνεργασιών με 

εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων, οι οποίοι σε συνεργασία με την Λύση Συμβουλευτική 

παρέχουν στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

 

Η Λύση Συμβουλευτική δεν λειτουργεί ως ένα 

τυπικό λογιστικό γραφείο τοπικής εμβέλειας. 

Αντιθέτως, στόχο της αποτελεί η προσφορά 

ενός πλήρους φάσματος έγκυρων 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πανελλαδική 

κλίμακα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 

στην υγιή ανάπτυξη του επιχειρείν  στην 

Ελλάδα.  

 

Λογιστικά & Φορολογικά 

Εργατικά & Ασφαλιστικά 

Οικονομοτεχνικά 

Χρηματοδοτικά 

Συστήματα Πιστοποίησης 

Πληροφορική 

Σε ποιους απευθυνόμαστε: 

 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες 

Ατομικές Επιχειρήσεις 

Ομόρρυθμες Εταιρείες 

Ετερόρρυθμες Εταιρείες 

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 

Ανώνυμες Εταιρείες 

Φυσικά Πρόσωπα 
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Λογιστικά & Φορολογικά 

Προσφέρουμε ένα πλήρως προσωποποιημένο και παραμετροποιημένο φάσμα 

οικονομικών υπηρεσιών, για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, αλλά και για ιδιώτες 

/ φυσικά πρόσωπα. 

Φιλοδοξία μας αποτελεί η παροχή έγκυρων λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών και 

υποδείξεων, οι οποίες θα βοηθήσουν ουσιαστικά τόσο τα νομικά όσο και τα φυσικά πρόσωπα να 

διεκπεραιώσουν σωστά και νομότυπα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Έχοντας πρακτική εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών στο συγκεκριμένο χώρο, λειτουργούμε 

συμβουλευτικά και προτείνουμε ρεαλιστικές λύσεις, οι οποίες συντελούν στη σωστή, αποτελεσματική 

και χρηστή οικονομική διαχείριση. 

 

 

  

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 

 Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου εντός και εκτός της έδρας της επιχείρησης. 

 Οργάνωση και επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησης. 

 Δυνατότητα αναδιοργάνωσης του λογιστηρίου με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής. 

 Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των 

πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης. 

 Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα 

νομοθεσία. 

 Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS). 

 Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου. 

 Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια). 

 Φοροτεχνική υποστήριξη της επιχείρησης. 

 Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων. 

 Παροχή εξειδικευμένων φορολογικών συμβουλών. 

 Εργασίες φορολόγησης ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης. 

 Διεξαγωγή φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων. 

 Σύσταση και υποστήριξη ημεδαπών & αλλοδαπών επιχειρήσεων. 

 Συγχωνεύσεις – μετατροπές – απορροφήσεις επιχειρήσεων. 
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  Υπηρεσίες προς ιδιώτες 

 Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης καθώς και υποβολή χειρόγραφης               

δήλωσης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ. 

 Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση. 

 Υποβολή τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων παρελθόντων ετών. 

 Υποβολή εντύπων Ε9 για την αλλαγή της ακίνητης περιουσιακής σας κατάσταση μέσα 

στο προηγούμενο έτος. 

 Δηλώσεις μισθωμάτων Ε2 (για όσους έχουν εισοδήματα από ενοίκια). 

 Υπολογισμός Ε.Τ.Α.Κ. 

 Υπολογισμός τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή από πρόσθετους φόρους. 

 Δηλώσεις κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών. 
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Εργατικά & Ασφαλιστικά 

Γνωρίζουμε σε βάθος το πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο της 

εργατικής, ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας. 

Φιλοδοξία μας αποτελεί η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για τις σημαντικές εξελίξεις που λαμβάνουν 

χώρα καθημερινά στον συγκεκριμένο κλάδο και οι οποίες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη 

λειτουργία των επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 

 Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων. 

 Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας. 

 Έκδοση ΑΠΔ (ηλεκτρονικά). 

 Εργασίες ΟΑΕΔ – ΣΕΠΕ (ηλεκτρονικά). 

 Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων. 

 Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. 

 Συμβουλές ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 Επιχειρησιακές συμβάσεις. 

Υπηρεσίες προς ιδιώτες 

 Έλεγχο του μισθού με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου και την 

ειδικότητά, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιδόματα. 

 Έλεγχο των ασφαλιστικών εισφορών, του αριθμού και του είδους ενσήμων. 

 Συμβουλές σε θέματα απολύσεων και των αναλογούντων αποζημιώσεων. 

 Συμβουλές σε θέματα καταγγελιών στις υπηρεσίες του ΙΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας. 

 Συμβουλές πάνω σε κάθε εξειδικευμένο εργατικό θέμα που μπορεί να απασχολεί, όπως 

θέματα αλλαγής ωραρίων, ρεπό, υπερωριών, άδεια λοχείας και τοκετού, ειδικά εργασιακά 

δικαιώματα. 
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Οικονομοτεχνικά 

Εξειδικευόμαστε στον τομέα της Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής και των 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοίκησης. 

Σε συνεργασία με μια εξαιρετικά καταρτισμένη ομάδα συμβούλων επιχειρήσεων, προσφέρουμε ένα 

σύνολο σημαντικών υποστηρικτικών εργαλείων και υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την συγκρότηση 

μιας ρεαλιστικής επιχειρηματικής στρατηγικής και την δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που 

θα συμβάλλουν στην υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

  

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 

 Δημιουργία ετήσιων επιχειρηματικών σχεδίων & προϋπολογισμών (budgeting). 

 Σύνταξη μηνιαίων καταστάσεων εσόδων – εξόδων (P&L statement) και σύγκρισή τους με 

το budget. 

 Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης. 

 Μελέτη για λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. 

 Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού. 

 Μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan). 

 Μελέτες σκοπιμότητας & βιωσιμότητας. 

 Μελέτες επιχειρηματικών κινδύνων. 

 Ανάλυση νεκρού σημείου (breakeven point). 

 Μελέτες σχεδίων Marketing. 

 Έρευνες αγοράς. 

 Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων. 
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Χρηματοδοτικά  (οι συγκεκριμένες υπηρεσίες προσφέρονται σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες) 

Βοηθάμε ουσιαστικά την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί, εντασσόμενη σε 

Εθνικά και Ευρωπαϊκά επενδυτικά, ερευνητικά και τεχνολογικά χρηματοδοτικά 

προγράμματα. 

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συμβούλους σε χρηματοδοτικά προγράμματα και προσφέρουμε 

στην επιχείρησή σας πολύτιμη βοήθεια καθ’ όλη την διαδικασία χρηματοδότησης: από την 

ενημέρωση και την αναγνώριση ευκαιριών, μέχρι τις υπηρεσίες εκπόνησης, υποβολής, επίβλεψης και 

διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου. 

 

 

  Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 

 Υπηρεσίες εκπόνησης και υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων. 

 Αξιολόγηση, σχεδιασμός και υποστήριξη υλοποίησης επιχειρηματικής ιδέας, 

επενδυτικού σχεδίου και χρηματοδότησης. 

 Επιμέλεια της συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων 

που καθορίζονται από το εκάστοτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

 Σύνταξη πρότασης, διαχειριστική υποστήριξη και καθοδήγηση  για την εξεύρεση 

χρηματοδοτικών πόρων μέσω υπαγωγής της επιχείρησης σε προκηρύξεις Επενδυτικών, 

Αναπτυξιακών & Ερευνητικών Προγραμμάτων, σε Εθνικά και Κοινοτικά Έργα (ΕΣΠΑ, 

Αναπτυξιακός Νόμος κλπ.). 

 Διαχείριση έργων (project management) & δημιουργία ή αναθεώρηση υφιστάμενου 

marketing plan της επιχείρησης. 

 Παρακολούθηση και υποστήριξη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου 

υποψηφιότητας από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης. 

 Εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης για τις διαδικασίες ορθής υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου. 
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Συστήματα Πιστοποίησης  (οι συγκεκριμένες υπηρεσίες προσφέρονται σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες) 

Η σύγχρονη πραγματικότητα, προβάλει ως επιτακτική ανάγκη την 

οργανωμένη εταιρική λειτουργία και τη βελτιστοποίηση του παρεχόμενου 

τελικού προϊόντος / υπηρεσίας,  μέσω της  υπαγωγής των επιχειρήσεων σε 

αναγνωρισμένα Διαχειριστικά Πρότυπα – Συστήματα Πιστοποίησης. 

Υποστηρίζουμε την σύγχρονη επιχείρηση, παρέχοντας ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες 

πιστοποίησης, οι οποίες θα συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αυτής, 

αλλά και στη συμμόρφωση με τυχόν κανονιστικές διατάξεις. 

 

 

 

 

 

 

  

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 

 Πρότυπα Ποιότητας: ISO 9001, EFQM Model, Balanced Scorecard, ΕΝ 15224, Temos, ISO 13485, Υ.Α. 

1348, EQUASS, ISO 15378, ISO 22716, ISO 29990, ΕΝ 15038, EN 16636, ISO/TS 16949, AS 9100, JCI, CHKS, 

ACHS, BRC GS4CP, IFS HPC, ΕΛΟΤ 1417, ΕΛΟΤ 1433, EN 15733, ΕΛΟΤ 1435, ΕΛΟΤ 1429 

 

 Πρότυπα Πληροφορικής: ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27799, Κανονισμοί ΑΔΑΕ, PCI DSS 

 

 Πρότυπα Τροφίμων: ISO 22000, HACCP, BRC  Food Safety, IFS Food, FSSC 22000, PAS 96:2010, BRC 

IoP, BRC / Storage & Distribution, IFS Cash & Carry, IFS Logistics, IFS Pac Secure, IFS Broker, FAMI-QS, SQF 

2000, AGRO 2-1 & 2-2, Global Gap, AGRO 3-1, 2, 3, 4, 5, AGRO 4-1 & 4-2, SQF 1000 

 

 Πρότυπα Περιβάλλοντος: ISO 14001, ΕΜΑS, ISO 14064, ISCC, ΜΠΕ, Διαχείριση Αποβλήτων, 

Επικίνδυνα Απόβλητα, Ecolabel Ξενοδοχείων, Green Key 

 

 Πρότυπα Ασφάλειας: OHSAS 18001, ISO 28000, ISO 28007, ISO 39001, ISO 31000 

 

 Πρότυπα Διαπίστευσης: ISO 17025, ISO 15189, ISO 17024, ISO 17043, ISO 17020, ISO 17065, ISO 17021 

 

 Πρότυπα Ενέργειας: ISO 50001 

 

 Πιστοποίηση Προϊόντων: CE, Ecolabel 

 

 Εταιρική Ευθύνη: SA 8000, ISO 26000, SEDEX, BSCI, EBEN 
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Πληροφορική  (οι συγκεκριμένες υπηρεσίες προσφέρονται σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες) 

Υιοθετούμε την χρήση της πληροφορικής για τις ανάγκες οργάνωσης και 

καλύτερης λειτουργίας της σύγχρονης επιχείρησης. 

Στα πλαίσια αυτά, συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους, πιστοποιημένους και τεχνικά 

καταρτισμένους συνεργάτες, προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης, οι οποίες θα προσδώσουν αξία 

και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρησή σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 

Προμήθεια / πώληση μηχανογραφικού εξοπλισμού (system hardware & software) για 

επιχειρήσεις. 

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων Η/Υ. 

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λειτουργικών συστημάτων. 

Υπηρεσίες ολοκλήρωσης διαδικτυακής υποδομής. 

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού. 

Σχεδιασμός, κατασκευή & επίβλεψη computer room. 

Σχεδιασμός και υλοποίηση δομημένης καλωδίωσης. 

Εγκατάσταση περιφερειακών συστημάτων. 

Υπηρεσίες επισκευών & υποστήριξης: α) στο χώρο του πελάτη, β) εντός των 

εγκαταστάσεών μας. 

Δημιουργία και συντήρηση υποδομών Intranet. 

Επαναφορά δεδομένων από κατεστραμμένους δίσκους, μεμονωμένους ή συστοιχία. 

Εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV). 

Εμπορική διάθεση και υποστήριξη τυποποιημένου επιχειρησιακού λογισμικού και 

λογισμικού για λογιστήρια επιχειρήσεων. 

 


