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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝ ΘΕΜΑ 

 
 

Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση ισολογισμών  
 

 
ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 
Με την εφαρμογή του θεσμού του Γ.Ε.ΜΗ. και του άρθρου 232 του Ν. 4072/11.04.2012, από 
την χρήση 2013 η δημοσίευση των ισολογισμών σε πολιτική, οικονομική και τοπική 
εφημερίδα αντικαταστάθηκε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα των εταιρειών, παραμένοντας της 
δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ. 
 
Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης σε ιστοσελίδα τότε η δημοσίευση των 
ισολογισμών πραγματοποιείται εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και σε μία ημερήσια οικονομική 
εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας . 
 
Εφόσον επιθυμείται από φέτος ο ισολογισμός της εταιρείας σας να δημοσιεύεται στο 

ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και να αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας σας, πρέπει να προβείτε στις 

εξής ενέργειες:  

1) Εάν διαθέτεται ή θα κατασκευάσετε ιστοσελίδα της εταιρείας σας να συνεννοηθείτε 

με τους διαχειριστές ή κατασκευαστές αυτής για να εξασφαλίσετε την σίγουρη και 

έγκυρη ανάρτηση του ισολογισμού σας στην ιστοσελίδα αυτή, το αργότερο μέχρι την 

8η Ιουνίου 2013, εφόσον η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σας 

πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2013 και πριν την κατάθεση των εγγράφων 

(πρακτικών Δ.Σ., κλπ.)  της χρήσης στο Γ.Ε.ΜΗ κατά την οποία θα ενημερωθεί για την 

ανάρτηση το οικείο Μητρώο.  

2) Εξασφαλίζοντας ότι δεν θα έχετε προβλήματα με την ανάρτηση του ισολογισμού σας 

σε ιστοσελίδα της εταιρείας σας και ότι θα πραγματοποιηθεί η ανάρτηση αυτή την 

συγκεκριμένη ημερομηνία, να μας αποστείλετε την διεύθυνση της συγκεκριμένης  



 

 

 

 

 
 

ιστοσελίδας γιατί πρέπει να την καταθέσουμε στο Γ.Ε.ΜΗ. για να καταχωρισθεί στην 

Μερίδα της εταιρείας σας το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2013.  

 

Εάν δεν πραγματοποιηθεί ή προβλέπεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο 

η ανάρτηση του ισολογισμού σας σε ιστοσελίδα πρέπει να μας ειδοποιήσετε το αργότερο 

μέχρι 30 Απριλίου 2013 για να συντονισθεί η δημοσίευση του ισολογισμού της εταιρείας σας 

σε μία οικονομική εφημερίδα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε πάνω από μία (1) εταιρείες Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. χρειάζεστε τόσες ιστοσελίδες 

όσες και οι εταιρείες σας, διότι η διεύθυνση της ιστοσελίδας που θα αναρτηθεί ο 

ισολογισμός είναι μία και μοναδική για την κάθε εταιρεία. 

 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 

Με την εφαρμογή του θεσμού του Γ.Ε.ΜΗ. και του άρθρου 232 του Ν. 4072/11.04.2012, 

από την χρήση 2013 ελέγχεται η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3190/1955 και ως εκ 

τούτου η δημοσίευση των ισολογισμών των Ε.Π.Ε. σε πολιτική, οικονομική και τοπική 

εφημερίδα, που λόγω ελλείψεως εποπτείας δεν γινόταν, αντικαταστάθηκε με ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα των εταιρειών, παραμένοντας της δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ. 

 

Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης σε ιστοσελίδα τότε η δημοσίευση των 

ισολογισμών πραγματοποιείται εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και σε μία ημερήσια οικονομική 

εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας . 

 

Εφόσον επιθυμείται από φέτος ο ισολογισμός της εταιρείας σας να δημοσιεύεται στο 

ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και να αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας σας, πρέπει να προβείτε στις 

εξής ενέργειες:  

1) Εάν διαθέτεται ή θα κατασκευάσετε ιστοσελίδα της εταιρείας σας να 

συνεννοηθείτε με τους διαχειριστές ή κατασκευαστές αυτής για να εξασφαλίσετε την 

σίγουρη και έγκυρη ανάρτηση του ισολογισμού σας στην ιστοσελίδα αυτή, το 

αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2013 και πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών 

(πρακτικών, κλπ.) της χρήσης στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά την οποία θα ενημερωθεί για την 

ανάρτηση το οικείο Μητρώο.  

 



 

 

 

 
 

 

2) Εξασφαλίζοντας ότι δεν θα έχετε προβλήματα με την ανάρτηση του 

ισολογισμού σας σε ιστοσελίδα της εταιρείας σας και ότι θα πραγματοποιηθεί η 

ανάρτηση αυτή την συγκεκριμένη ημερομηνία, να μας αποστείλετε την διεύθυνση της  

 

 

συγκεκριμένης ιστοσελίδας γιατί πρέπει να την καταθέσουμε στο Γ.Ε.ΜΗ. για να 

καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας σας το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2013.  

 

Εάν δεν πραγματοποιηθεί ή προβλέπεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο 

η ανάρτηση του ισολογισμού σας σε ιστοσελίδα πρέπει να μας ειδοποιήσετε το αργότερο 

μέχρι 30 Απριλίου 2013 για να συντονισθεί η δημοσίευση του ισολογισμού της εταιρείας σας 

σε μία οικονομική εφημερίδα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ι. Με την εφαρμογή του θεσμού του Γ.Ε.ΜΗ. για πρώτη φορά οι Ε.Π.Ε. θα 

εποπτεύονται ως προς την νομική τους λειτουργία βάσει των σχετικών διατάξεων 

του Ν. 3190/1955 και πρέπει να πραγματοποιούνται οι εργασίες όπως ορίζονται 

στις σχετικές διατάξεις και καθορίζονται από το Γ.Ε.ΜΗ. 

 ΙΙ. Εάν έχετε πάνω από μία (1) εταιρείες Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. χρειάζεστε τόσες ιστοσελίδες 

όσες και οι εταιρείες σας, διότι η διεύθυνση της ιστοσελίδας που θα αναρτηθεί ο 

ισολογισμός είναι μία και μοναδική για την κάθε εταιρεία. 

 

Παρακαλούμε πολύ προς διευκόλυνση δική μας και δική σας να τηρηθούν οι ημερομηνίες 

που αναφέρονται στο παρόν για να μην υπάρξουν προβλήματα. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεσή σας και για κάθε συνεννόηση για την 

εφαρμογή των ανωτέρω, προς αποφυγή προστίμων και κυρώσεων. 

 

 Με εκτίμηση 

 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 

    

 


