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ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της υποχρέωσης δηµοσίευσης στο Φύλλο Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
Ν.4250/2014» 
 
Σχετικά µε το θέµα, σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα: 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου 
Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α′ 161) και λοιπές διατάξεις» 
καταργήθηκε από 1.1.2015 η υποχρέωση δηµοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, 
στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, που προβλέπεται ως 
αναπόσπαστο µέρος της δηµοσιότητας για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ, τις Ευρωπαϊκές 
Συνεταιριστικές Εταιρίες και τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών εταιριών στην 
ηµεδαπή και πραγµατοποιούνταν είτε από την υπηρεσία ΓΕΜΗ είτε µε επιµέλεια 
του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται µε υποχρέωση δηµοσίευσης 
στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. 
 
Από την ίδια ηµεροµηνία το Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως µετονοµάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων 
λοιπών φορέων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα». 
 
Βάσει των προαναφερθέντων: 

Για τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης στο 
ΓΕΜΗ από την 1.1.2015, οι διατυπώσεις δηµοσιότητας ολοκληρώνονται µε τη 
δηµοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. 
 
Για τις αιτήσεις καταχώρισης στο ΓΕΜΗ πράξεων και στοιχείων (και δηµοσίευσης 
των σχετικών ανακοινώσεων) που υποβλήθηκαν µέχρι και την 31.12.2014, η 
διαδικασία δηµοσιότητας ολοκληρώνεται µε τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουµε ότι σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από 



 

 

 τον Κανονισµό Ασφαλιστικής Λειτουργίας ΟΑΕΕ η υποβολή ΦΕΚ δηµοσίευσης 
πράξεων και στοιχείων ΕΠΕ και ΑΕ, ειδικότερα δε: 
 
● η υποχρέωση των µελών ΕΠΕ να υποβάλλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Οργανισµού ΦΕΚ σύστασης, τροποποίησης και λύσης ΕΠΕ 
 
● η υποχρέωση των µελών ∆Σ Ανωνύµων Εταιριών µε ποσοστό συµµετοχής 3% και 
άνω στο µετοχικό κεφάλαιο, να υποβάλλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Οργανισµού ΦΕΚ σύστασης, τροποποίησης καθώς και ΦΕΚ δηµοσίευσης στοιχείων 
της ΑΕ (µε την τελευταία σύνθεση των µελών ∆Σ αυτής) 
 
- θα αναζητείται ΦΕΚ δηµοσίευσης µόνο εφόσον υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης 
στο ΓΕΜΗ (της σύστασης, τροποποίησης, λύσης ΕΠΕ ή σύστασης, τροποποίησης 
και δηµοσίευσης στοιχείων ΑΕ) µέχρι 31.12.2014. 
 
- ∆εν θα αναζητείται ΦΕΚ δηµοσίευσης εφόσον η αίτηση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ 
των εν λόγω πράξεων και στοιχείων υποβλήθηκε από 1.1.2015 και εφεξής. Στην 
περίπτωση αυτή αρκεί η δηµοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΓΕΜΗ. 
 
Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της µονάδας σας. 
 

 
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙ∆ΟΥ 
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