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Βήµα Μελών Ιστοσελίδας ΣΑΤΕ  

 
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή µη δηµοσίευσης ισολογισµών έως την 30/06/2012 
 
          Για το επόµενο δίµηνο , έως δηλ. την 01/07/2012 οπότε και θα  ισχύει ο  νέος 
Νόµος 4072/2012 που καταργεί ουσιαστικά την υποχρέωση δηµοσίευσης σε 
εφηµερίδες , αρκετοί συνάδελφοι θα ρωτήσουν τι ισχύει σχετικά µε την υποχρέωση ή 
µη δηµοσίευσης  ισολογισµών σε εφηµερίδες . 
         
            Καταρχήν εγώ θεωρώ ότι σύµφωνα µε το άρθρο 7β του Ν 2190/1920  η 
δηµοσίευση εξαντλείται σε :           
"1. Η δηµοσιότητα πραγµατοποιείται: 
  "α. Με την καταχώριση, ύστερα από έλεγχο, των πράξεων και στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών, που τηρείται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου της νοµαρχίας όπου έχει την έδρα της 
η εταιρεία." 
   β. Με τη δηµοσίευση, µε επιµέλεια  της  αρµόδιας  υπηρεσίας  και  µε δαπάνες  της  ενδιαφερόµενης 
εταιρείας, στο τεύχος Ανώνυµων Εταιρειών και Εταιρειών  Περιορισµένης  Ευθύνης   της   Εφηµερίδας 
της Κυβέρνησης, ανακοίνωσης  για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών των  
Πράξεων  και   των   στοιχείων   που   υποβάλλονται   σε   δηµοσιότητα, 
τροποποιούµενης  ανάλογα  της  παρ.  3  του  άρθρου  21  του Ν. 1599/86 "Σχέσεις Κράτους - πολίτη, 
καθιέρωση νέου τύπου  ταυτότητας  και  άλλες διατάξεις"   (ΦΕΚ  Α`  75/1986).» 
 

∆ηλ. µόνο µε τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ ( όπου πρέπει να απαιτήσουµε τη 
µείωση της δαπάνης δηµοσίευσης , αλλά αργότερα καθώς επείγουν άλλα )  και την 
υποβολή στο αρµόδιο Μητρώο Α.Ε.  (έως  ότου αναπτυχθεί το ΓΕΜΗ ) , η απαίτηση 
του νόµου για δηµοσιότητα θεωρώ ότι έχει ικανοποιηθεί.  Αν δε υπάρχει  και 
ιστοσελίδα της εταιρείας , τότε η ουσία της δηµοσιότητας έχει επιτευχτεί πλήρως. 
 
              Υπάρχει όµως η απαράδεκτη  παρ 5  άρθρο 43β του Ν 2190/1920  από 
την  οποίο προκύπτει όλα αυτά τα χρόνια το χαράτσωµα για δηµοσίευση σε 
εφηµερίδες : 
 
"5. Το διοικητικό συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας οφείλει να δηµοσιεύει τα έγγραφα της 
προηγούµενης παραγράφου 4, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνΕδρίαση της γενικής 
συνέλευσης, στις εφηµερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26." 
 

             Ωστόσο , αν ψάξει κανείς αναλυτικά τον Ν 2190/1920 , θα δεί ότι …. ∆ΕΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ ( Ούτε ποινική ούτε διοικητική )ΓΙΑ ΜΗ 
ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ! 
 
          Βέβαια στη γωνία    παραµονεύει ο άγρυπνος  γραφειοκράτης και  σύµφωνα 
µε την υποπερ  ε) του άρθρ 57 ΤΟΥ ν 2190/1920   
 
    «      Τιµωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηµατικής ποινής 1.000  ευρώ ή 
δια της ετέρας των ποινών τούτων :  
  α) 



  β)  
  γ)  
  δ)  
  ε) όστις, κληθείς δι`ητιολογηµένης πράξεως της εποπτικής αρχής ν`αποκαταστήσει την κατά το νόµο 
και το καταστατικό τάξιν εν τη διοικήσει ή διαχειρήσει της εταιρίας ηρνήθη ή ηµέλησε να συµµορφωθεί 
εντός της ταχθείσης αυτώ κατά κατώτατον όριον δεκαπενθηµέρου προθεσµίας προς την πρόσκλησιν 
της εποπτικής αρχής.» 
   

               Αρα τι έχουµε να αντιµετωπίσουµε για τους 2 επόµενους µήνες   (από 
01/05/2012 έως 30/062012) αν δεν δηµοσιεύσουµε  ισολογισµό παρά µόνο στο 
ΦΕΚ   ; 
                

               Κατά τη γνώµη µου : 
 

1) Τίποτα  ( το πιο πιθανό)  
2)  Σε αντίθετη περίπτωση , υπάρχει η περίπτωση να µας καλέσει η αρµόδια 

Εποπτεύουσα Αρχή της Περιφέρειας και να µας ζητήσει ( άρθρο 57 του Ν 
2190/1920) να συµµορφωθούµε εντός 15 ηµερών στις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας  (άρθρο 43 β) . Ωστόσο από τη στιγµή που η κατάργηση της 
δηµοσίευσης επήλθε µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης , δεν µπορώ να 
αντιληφθώ τον λόγο που θα προβεί σε µια τέτοια ενέργεια. 

3) Εάν παρ΄ελπίδα γίνει αυτό, προτείνω να απαντήσουµε ότι ευχαρίστως θα 
συµµορφωθούµε µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας όµως επειδή θα έχει 
παρέλθει ήδη η 01/07/0012  αυτές οι απαιτήσεις δεν θα περιλαµβάνουν πλέον 
την υποχρεωτική δηµοσίευση σε εφηµερίδες εφόσον υπάρχει ιστοσελίδα της 
εταιρείας (κάτι που λίγο έως πολύ όλοι µπορούν να επιτύχουν µε   ασήµαντο 
κόστος )  οπότε θα συµµορφωθούµε χωρίς  να πράξουµε ουσιαστικά τίποτα 
και θα γλυτώσουµε και το πρόστιµο. 

 
            Καταλήγοντας προτείνω να αποστείλουµε τον ισολογισµό , εντός των 
νοµίµων προθεσµιών (δηλ έως 10-06-2012)  στο ΦΕΚ και στην 
αρµόδια  υπηρεσία  Μητρώου Α.Ε. και να αδιαφορήσουµε για αποστολή σε 
εφηµερίδες. 

 
               Παρακαλώ για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ  
 
 
 
 Γ. Κυριακόπουλος  
 
 


