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Aριθ. Πρωτ. 23105/ΣΜ/σµ    Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 
 
       Π Ρ Ο Σ  

            

1. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης    

         κ. Ιωάννη Ραγκούση  

2. Υπουργό Οικονοµικών  

       κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου   

     3. Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης  

κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη   
 
ΚΟΙΝ.: Υπουργό ΥΠΟΜΕ∆Ι  
 κ. ∆ηµήτρη Ρέππα  
 

 

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση δηµοσίευσης ισολογισµών χρήσης 2010 και ένθεν» 
 
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,  
 

Γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα, η διαδικασία για την έναρξη εργασιών µιας επιχείρησης είναι 
πολύ περίπλοκη και χρονοβόρος, αλλά και γενικότερα οι προβλεπόµενες διαδικασίες για 
δραστηριοποίηση εταιρειών στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως αντικειµένου, είναι πολλές και συχνά 
γραφειοκρατικές, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα ή λόγο ύπαρξης.   
 

Αυτές οι συνθήκες συµβάλλουν αρνητικότατα στην προσπάθειά σας για την εδραίωση του 
νέου αναπτυξιακού προτύπου της Χώρας, το οποίο στηρίζεται, µεταξύ άλλων, και στην 
εξωστρέφεια των εταιρειών, εξωστρέφεια η οποία δεν µπορεί να επιτευχθεί µε τόσο άνισους 
όρους γραφειοκρατίας και περιττών κοστοβόρων διαδικασιών που αντιµετωπίζουν οι 
εγχώριες εταιρείες.  
 

Για αυτό το λόγο προτείνουµε ένα µέτρο, το οποίο άµεσα µπορεί να βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων εταιρειών, οι οποίες και αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο της εγχώριας οικονοµίας.   
 

Συγκεκριµένα, προτείνουµε την κατάργηση της δηµοσίευσης µε νοµοθετική ρύθµιση που θα 
πρέπει να προωθηθεί άµεσα στη Βουλή ώστε να µη δηµοσιευθούν οι ισολογισµοί της χρήσης 
του 2010 και ένθεν.  
 

Κάθε χρόνο οι κεφαλαιουχικές εταιρείες αναγκάζονται, βάσει νοµοθεσίας, να δηµοσιοποιούν 
τους ισολογισµούς τους σε δύο εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας και µία τοπική. Αυτή η 
αναχρονιστική πρακτική είναι µία ανώφελη δαπάνη για τις εταιρείες, που κυµαίνεται από 3-
10.000€ άρα λίαν επιβαρυντική ενώ ταυτόχρονα και οι επιχειρήσεις και η κοινωνία αλλά και 
το περιβάλλον, δεν απολαµβάνουν καµία απολύτως υπηρεσία από αυτήν. Απλώς διατηρεί 
περιττές και παρασιτικές οικονοµικές δοµές, την στιγµή που οι εταιρείες αλλά και το κράτος 
προχωρούν σε αιµατηρές περικοπές, για να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται και να 
συγκρατήσουν την ανεργία.  
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Ακόµη περισσότερο στον χώρο των εργοληπτικών εταιρειών η ανώφελη αυτή δαπάνη είναι 
διπλάσια από ότι στις άλλες κεφαλαιουχικές εταιρείες αφού για να διατηρήσει σε ισχύ το 
εργοληπτικό της πτυχίο µία εργοληπτική εταιρεία αναγκάζεται από τον νόµο να προχωρήσει 
σε δηµοσίευση προσωρινού ισολογισµού, ώστε τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα µε τα οποία 
θα κριθεί η διατηρησιµότητα του πτυχίου της να είναι πρόσφατα. 
 

Προτείνουµε η ανάγκη δηµοσιότητας για τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη της εταιρείας που 
αντικειµενικά υφίσταται να καλύπτεται από την ηλεκτρονική ανάρτηση των ισολογισµών 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ή µελλοντικά στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο.  
 

Σε αναµονή αποδοχής του αιτήµατός µας. 
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π. ΒΛΑΧΟΣ                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 


