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Αλλαγές στη δηµοσίευση �ράξεων και στοιχείων Ανωνύµων Εταιριών (Α.Ε.)  
 
 
Α.  Κατάργηση δηµοσίευσης στην Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως / Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και 

Γ.Ε.Μ.Η. 
 

Μέχρι �ρόσφατα, κεντρικό ρόλο στο σύστηµα δηµοσιότητας �ράξεων και στοιχείων Α.Ε. είχε, 
δυνάµει των άρθρων 7 β και 26 κ.ν. 2190/1920, η Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως/Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ 
και Γ.Ε.Μ.Η. (ΦΕΚ/ΤΑΕ ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η.).  
 
Τον �ροαναφερόµενο ρόλο �αύει να έχει α�ό 01.01.2015 το ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η., το 
ο�οίο µετονοµάζεται �λέον σε «Τεύχος Καταχώρισης �ράξεων και στοιχείων λοι�ών φορέων 
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου», ενώ η ανάγκη για δηµοσιότητα �ραγµατο�οιείται εφεξής, 
α�οκλειστικά και µόνο µε τη δηµοσίευση στο διαδικτυακό τό�ο του Γ.Ε.Μ.Η. 
 
Ειδικότερα, στο άρθρο 2 �αρ. 1 και 2 ν. 4250/2014 �ροβλέ�εται ότι, ό�ου στην κείµενη 
νοµοθεσία για τις ανώνυµες εταιρίες υ�άρχει υ�οχρέωση δηµοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και 
Γ.Ε.Μ.Η., είτε �ράξης ή στοιχείου, είτε ανακοίνωσης �ερί καταχώρισης �ράξης ή στοιχείου στο 
Γ.Ε.Μ.Η., η υ�οχρέωση αυτή καταργείται, ανεξάρτητα εάν η δηµοσίευση �ραγµατο�οιείται α�ό 
την Υ�ηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. ή µε ε�ιµέλεια του υ�όχρεου και η σχετική υ�οχρέωση αντικαθίσταται 
µε υ�οχρέωση δηµοσίευσης στο διαδικτυακό τό�ο του Γ.Ε.Μ.Η. Ε�ι�λέον, σύµφωνα µε την 
�αράγραφο 2 του ίδιου �ροαναφερόµενου άρθρου, οι �ροθεσµίες, �ου α�ό το νόµο συνδέονται 
µε τη δηµοσιότητα στο ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η. λογίζονται ότι εκκινούν ή λήγουν, κατά 
�ερί�τωση, α�ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο διαδικτυακό τό�ο του Γ.Ε.Μ.Η. Τέλος, 
σύµφωνα µε την �αράγραφο 5 του ίδιου �ροαναφερόµενου άρθρου, α�ό τις 20.07.2014 έως και 
τις 31.12.2014, η δηµοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η. �ράξεων, στοιχείων ή 
ανακοινώσεων λαµβάνει χώρα ατελώς. 
 
Ενόψει της �αρα�άνω νοµοθετικής αλλαγής δύναται να ανακύψουν, στην �ράξη, οι ακόλουθες 
�ερι�τώσεις δηµοσιότητας, µε κριτήριο την ηµεροµηνία υ�οβολής στο ΓΕΜΗ της �ρος 
καταχώριση �ράξης ή στοιχείου, οι ο�οίες, µε βάση την Εγκύκλιο του Τµήµατος Θεσµικών 
Ρυθµίσεων και ΓΕΜΗ της ∆ιεύθυνσης Εταιριών και ΓΕΜΗ, θα αντιµετω�ισθούν µε τις ακόλουθες 
διακρίσεις. 
 

1. Πράξεις ή στοιχεία ή ανακοίνωση καταχώρισης, µε υ�οχρέωση καταχώρισης α�ό 
01.01.2015 και εφεξής 

 
Για την �ερί�τωση αυτή, η δηµοσιότητα συντελείται α�οκλειστικά και µόνο µε τη δηµοσίευση 
στο διαδικτυακό τό�ο του Γ.Ε.Μ.Η. Στην �ερί�τωση, �ου η δηµοσίευση �ραγµατο�οιείται µε  
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ε�ιµέλεια του δικαιούχου (δηµοσίευση �ρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης, κατ’ άρθρο 26 κ.ν. 
2190/1920 – δηµοσίευση �ρόσκλησης για άσκηση δικαιώµατος �ροτίµησης, κατ’ άρθρο 13 �αρ. 9  
κ.ν. 2190/1920), αυτή θα �ραγµατο�οιείται α�οκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα και ατελώς, µέσω 
της ιστοσελίδας www.businessportal.gr (α�ό 19.01.2015), κατό�ιν α�όκτησης κωδικών 
�ρόσβασης, σύµφωνα µε τα �ροβλε�όµενα στην ΚΥΑ Κ2-49446/2014. 
 

2. Πράξεις ή στοιχεία ή ανακοίνωση καταχώρισης, για τα ο�οία υ�οβλήθηκε αίτηση 
καταχώρισης µέχρι και την 31.12.2014 

 
Στις �ερι�τώσεις αυτές, ακόµη και εάν η ε�εξεργασία α�ό τις αρµόδιες υ�ηρεσίες Γ.Ε.Μ.Η. 
ολοκληρώνεται µετά την 01.01.2015, α�αραίτητο στοιχείο για την ολοκλήρωση της 
δηµοσιότητας είναι η δηµοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, ό�ως αυτό έχει 
µετονοµασθεί, η ο�οία, µε την υ�ό 3 του �αρόντος ε�ιφύλαξη, �ραγµατο�οιείται ατελώς. 
 
 

3. Πράξεις ή στοιχεία ή ανακοίνωση καταχώρισης, µε υ�οχρέωση δηµοσίευσης �ρο της 
30.06.2014  

 
Στην �ερί�τωση �ου, για ο�οιονδή�οτε λόγο, δεν έχει �ραγµατο�οιηθεί η υ�οχρέωση 
δηµοσιότητας, �αρότι η σχετική υ�οχρέωση γεννήθηκε έως την 30.06.2014 και η σχετική αίτηση 
κατατέθηκε έως την 31.12.2014, η δηµοσιότητα ολοκληρώνεται µε τη δηµοσίευση στο 
ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, µετά την καταβολή του �ροβλε�όµενου τέλους δηµοσίευσης, το 
ο�οίο εξακολουθεί να υφίσταται για την �ερί�τωση αυτή. 
 
 
Β.  Αλλαγές στη δηµοσίευση �ράξεων και στοιχείων ΑΕ α�ό 01.01.2016 
 
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι, �ροηγουµένως, µε το άρθρο 232 ν. 4072/2012, είχε 
�ραγµατο�οιηθεί ένας σηµαντικός �εριορισµός των λοι�ών, �λην του ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και 
ΓΕΜΗ, δηµοσιεύσεων �ράξεων και στοιχείων Α.Ε. Ειδικότερα, µε το �ροαναφερόµενο άρθρο 
�ροβλέφθηκε η δυνατότητα αντικατάστασης των δηµοσιεύσεων στον τύ�ο (�ολιτικές, 
οικονοµικές εφηµερίδες κοκ.), �ου α�οτελούσε µια σηµαντική ε�ιβάρυνση για τις Α.Ε., µε την 
ανάρτηση των δηµοσιευτέων �ράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, η ο�οία 
έ�ρε�ε �ροηγουµένως να έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.Μ.Η. Μάλιστα, για 
την �ερί�τωση �ου η εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρίσει αυτή στη Μερίδα 
της, οι �ροαναφερόµενες δηµοσιεύσεις �ραγµατο�οιούνται, εκτός α�ό το ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ και 
ΓΕΜΗ (και ήδη διαδικτυακό τό�ο ΓΕΜΗ), σε µια ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα �ανελλαδικής 
κυκλοφορίας. 
 
Το �ροαναφερόµενο άρθρο αντικαθίσταται α�ό 31.12.2015 µε το άρθρο 202 ν. 4281/2014. 
Σύµφωνα µε το τελευταίο άρθρο, το σύστηµα δηµοσιεύσεων, �ου αµέσως �αρα�άνω 
αναφέρθηκε, θα ισχύσει έως την 31.12.2015 και έκτοτε, δηλαδή α�ό 01.01.2016, η δηµοσίευση στα 
�ροαναφερόµενα έντυ�α ή η ανάρτηση ο�οιασδή�οτε δηµοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας 
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καθίστανται α�ολύτως �ροαιρετικά, µε α�οτέλεσµα α�ό 01.01.2016 η δηµοσιότητα �ράξεων ή 
στοιχείων ή ανακοινώσεων καταχώρισης να �ραγµατο�οιείται µε µόνη την καταχώριση στο 
διαδικτυακό τό�ο του Γ.Ε.Μ.Η. 
 

                
              Μαρία Κ. Βασταρούχα  

∆ικηγόρος, LL.M 
   NOMOS ∆ικηγορική Εταιρία 

mv@nomos.gr 
2310 263665 

 
    

Το �λήρες αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 


