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∆ηµοσίευση Ισολογισµών Α.Ε. 

  
Ό�ως σας είχαµε ενηµερώσει και µε �αλιότερο Newsletter της εταιρίας µας (Α�ρίλιος 2012), µε τα 
άρθρα 232 και 330 ν. 4072/2012, οι ανώνυµες εταιρίες και οι εταιρίες �εριορισµένης ευθύνης, έχουν 
τη δυνατότητα, α�ό 01.07.2012, να αντικαταστήσουν τη δηµοσίευση των �ράξεων και στοιχείων τους 
(οικονοµικών καταστάσεων/ισολογισµών, �ροσκλήσεων ΓΣ κλ�.) στα έντυ�α µέσα (εφηµερίδες), �ου 
�ροβλέ�ονταν στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955, �λην του ΦΕΚ (ΤΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ), �ου 
�αραµένει υ�οχρεωτική, µε αντίστοιχη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας.  
 
Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, η εταιρία οφείλει, αρχικά, να υ�οβάλλει στην αρµόδια υ�ηρεσία 
ΓΕΜΗ την αίτηση, �ου ακολουθεί, (�ρόκειται για υ�όδειγµα του ΕΒΕΘ, �ου µ�ορεί να �ροσαρµοστεί 
αναλόγως) �ροκειµένου η ιστοσελίδα να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ και, στη συνέχεια, για κάθε 
ανάρτηση θα �ρέ�ει να ενηµερώνει αµελλητί την οικεία υ�ηρεσία ΓΕΜΗ (οµοίως ε�ισυνά�τεται 
υ�όδειγµα της σχετικής αίτησης γνωστο�οίησης), δεδοµένου ότι οι �ροθεσµίες �ου συνδέονται µε τη 
δηµοσίευση λογίζονται ότι ξεκινούν ή λήγουν α�ό την ηµέρα, �ου η εταιρία ανακοίνωσε στην 
υ�ηρεσία ΓΕΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.   
 
Κατά τα λοι�ά, εάν η εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν την έχει καταχωρήσει στη Μερίδα της, οι 
δηµοσιεύσεις �ραγµατο�οιούνται στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ και σε µία ηµερήσια οικονοµική 
εφηµερίδα �ανελλαδικής κυκλοφορίας.  

 

Ενόψει των �αρα�άνω και δεδοµένου ότι ε�ίκειται για τις �ερισσότερες εταιρίες η καταληκτική 
ηµεροµηνία σύγκλησης των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων (30.06.2013), συνιστούµε να �ροβείτε 
α�ό τώρα στην καταχώριση των ιστοσελίδων σας στην οικεία υ�ηρεσία ΓΕΜΗ, ώστε να ε�ωφεληθείτε 
της δυνατότητας ανάρτησης σε αυτή των ισολογισµών και των σχετικών �ροσκλήσεων των Γενικών 
Συνελεύσεων, ό�ου α�αιτείται. 

 
           
           

 

       Μαρία Βασταρούχα 
∆ικηγόρος, LL.M 

Συνεταίρος 
    NOMOS ∆ικηγορική Εταιρία 

mv@nomos.gr 
2310 263665 

 
 
 
 
Οι �ληροφορίες �ου �αρέχονται στο �αρα�άνω newsletter,  δεν α�οτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε υ�οκρύ�τουν 
σχέση δικηγόρου-�ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του �αραλή�τη. Oι �ληροφορίες είναι γενικές και έχουν α�οκλειστικά ενηµερωτικό 
χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη χρήση των �αρεχοµένων �ληροφοριών α�ό 
τον �αραλή�τη. Εάν δεν ε�ιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε µας µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@nomos.gr 
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Α Ι Τ Η Σ Η 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ………………………… 
…………………………………………. 
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: …………… 
………………………………………… 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
ΤΗΛ: ………………………………… 
FAX: …………………………………… 
E-MAIL: ……………………………… 
 
 
Α.Μ. ΕΒΕΘ: …………………………. 
 
ΑΡ. ΓΕΜΗ: ………………………….. 
 
 
Θεσσαλονίκη, ………………… 

 
 
 
 
 

Για την καταχώριση της Ιστοσελίδας στο 
ΓΕΜΗ καταβάλλεται τέλος 10,00 € (σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 14 �αρ. 2 της ΚΥΑ Κ1-
602/2011 – ΦΕΚ 470/Β/24.03.2011) 

 
 
 

 
 
 

 
ΠΡΟΣ 

 
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ 
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 232 του 
Ν. 4072/2012, �αρακαλούµε για την 
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της  �αρακάτω 
ιστοσελίδας της εταιρίας µας 
(www………………………………………………
………………………………..), 
στην ο�οία, σας δηλώνουµε ότι θα αναρτώνται 
οι δηµοσιευτέες �ράξεις και στοιχεία της 
εταιρίας µας, για τα ο�οία (σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 
3190/1955 ό�ως ισχύουν) �ροβλε�όταν 
δηµοσίευση σε άλλα έντυ�α µέσα. 
 
Ε�ίσης, σας γνωρίζουµε ότι θα σας 
ενηµερώνουµε αµελλητί για κάθε ανάρτηση 
των δηµοσιευτέων �ράξεων στην ιστοσελίδα 
µας, �ροκειµένου (µετά α�ό κάθε ενηµέρωση) 
να εκκινούν και να λήγουν οι �ροθεσµίες, �ου 
συνδέονται µε κάθε δηµοσίευση.  

 
 

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ 
 
 

 
 
 

(Σφραγίδα Εταιρίας – Υ�ογραφή & 
Ονοµατε�ώνυµο Νοµίµου Εκ�ροσώ�ου) 
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Α Ι Τ Η Σ Η 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ………………………… 
…………………………………………. 
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: …………… 
………………………………………… 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
ΤΗΛ: ………………………………… 
FAX: …………………………………… 
E-MAIL: ……………………………… 
 
 
Α.Μ. ΕΒΕΘ: …………………………. 
 
ΑΡ. ΓΕΜΗ: ………………………….. 
 
 
Θεσσαλονίκη, ………………… 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ  ΤΟ 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥQηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 232 του 
Ν. 4072/2012, σας γνωστο�οιούµε ότι 
αναρτήσαµε, την …………………, στην 
ιστοσελίδα της εταιρίας µας, ηλεκτρονική 
διεύθυνση (www…………………….) τα 
συνηµµένα (�ου έχουν τσεκαριστεί): 
Α) Πρόσκληση 
Β) Ισολογισµός χρήσης 
Γ) Άλλο ∆ηµοσιευτέο 
και �αρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.  
Συνηµµένα σας υ�οβάλλουµε ε�ιστολή της 
εταιρίας µας µε υ�ογραφή του νοµίµου 
εκ�ροσώ�ου και σφραγίδας της εταιρίας.  

 
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ 

 
 

 
 
 

(Σφραγίδα Εταιρίας – Υ�ογραφή & 
Ονοµατε�ώνυµο Νοµίµου Εκ�ροσώ�ου) 

 
 
 

 

Για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της ανωτέρω 
γνωστοQοίησης καταβάλλεται τέλος 10,00 € για 
κάθε καταχώριση (σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 14 �αρ. 2 της ΚΥΑ Κ1-602/2011 – ΦΕΚ 
470/Β/24.03.2011) 

 
 


