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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Θέμα : «Αντιμετώπιση ερωτήματος για υποχρέωση δημοσίευση Ισολογισμών 
κλπ κεφαλαιουχικών εταιρειών μετά την 31-12-2105» 
 
Σχετικά : Επιστολή σας, με α.π. 4052/Φ.302/13-10-2015 και α.π. ΕΣ 491/16-10- 
2015. 
 
Απαντώντας στο ερώτημά σας «για υποχρέωση δημοσίευση Ισολογισμών κλπ 
κεφαλαιουχικών εταιρειών μετά την 31-12-2105», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη 
άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής: 
 
Στο άρθρο 202 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ 08.08.2014) ορίζεται ότι: 
«Το άρθρο 232 του ν. 4072/2012 (Α' 86) αντικαθίσταται ως εξής: 
1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων περί εταιριών που οι μετοχές τους είναι 
εισηγμένες σε χρηματιστήριο, όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 
προβλέπεται δημοσίευση σε λοιπά έντυπα ή μέσα με επιμέλεια της εταιρίας (εκτός 
από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 
4250/2014), η δημοσίευση αυτή καθίσταται απολύτως προαιρετική. H ανάρτηση 
οποιασδήποτε δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας είναι επίσης προαιρετική. 
Προθεσμίες που συνδέονται και έχουν ως αφετηρία τη δημοσίευση σε έντυπα μέσα 
δεν ισχύουν πλέον για τις προαιρετικές δημοσιεύσεις σε αυτά, ισχύουν όμως για τη 
δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ. Ε. Μ Η.. 
2. Όπου στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3190/1955 προβλέπεται 
δημοσίευση με επιμέλεια της εταιρίας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. και σε λοιπά 
έντυπα μέσα, η πράξη ή το στοιχείο δημοσιεύεται μόνο στο διαδικτυακό τόπο του 
Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014, εντός των προθεσμιών 
που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέσα. 
3. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 31.12.2015.» 
 
Συνεπώς από 1-1-2016 καθίστανται απολύτως προαιρετικές, οι δημοσιεύσεις που 
πρέπει να γίνουν με επιμέλεια της εταιρίας α) σε λοιπά έντυπα ή μέσα και β) στην 
ιστοσελίδα της εταιρίας. Ενώ εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση στο 
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (σχετική εγκύκλιος αρίθ. 36391/31.3.2015 της Δνσης 
Εταιρειών και ΓΕΜΗ, της Γ.Γ.Ε. και Π.Κ.) 
  
Η ΚΥ ΓΕΜΗ της ΚΕΕ εντέλλεται όπως τροποποιήσει τις σχετικές εφαρμογές, έτσι 
ώστε κατά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων στο ΓΕΜΗ, από 01-01-2016 και 
μετά, να μη απαιτείται ως υποχρεωτικό πεδίο είτε η καταχώριση της "ιστοσελίδας της 
εταιρείας", είτε η καταχώριση των στοιχείων της "οικονομικής εφημερίδας". 
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