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Legal Flash 
 
 
 

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 26.3.2014 ο 

νόμος 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (ο «Νόμος»), ο οποίος περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις για 

τη μείωση του διοικητικού και λειτουργικού κόστους των 

επιχειρήσεων, καθώς και του Δημοσίου. 

 

Βασικές αλλαγές που προωθούνται με τον εν λόγω Νόμο στον χώρο 

των επιχειρήσεων, αλλά και στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα, είναι, 

μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: 

 

 

Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης συγκεκριμένων 

πράξεων και στοιχείων εταιρικού δικαίου στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, προβλέπεται ότι, όπου στην 

κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρείες, τις ευρωπαϊκές 

συνεταιριστικές εταιρείες, καθώς και τα αναφερόμενα σε ειδικές 

νομοθετικές διατάξεις υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών στην 

Ελλάδα, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο «Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και 

Γ.Ε.ΜΗ.» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, είτε πράξης ή στοιχείου 

είτε ανακοίνωσης περί καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο, η υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης (ενν. 

για δημοσίευση στο παραπάνω Τεύχος) καταργείται από την 

01.01.2015, ανεξαρτήτως αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την 

ίδια την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Η σχετική 

υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο 

διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η 

δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, δηλαδή 

της ίδιας της επιχείρησης, η δημοσίευση θα πραγματοποιείται 

αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο 2 του Νόμου 

(παράγραφος 5), από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η 

δημοσίευση στο «Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.» της Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως οποιωνδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες 

πράξεις, στοιχεία ή ανακοινώσεις μπορεί να πραγματοποιείται 

ατελώς. 
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Συνέπεια της παραπάνω μεταρρύθμισης είναι ότι κάθε προθεσμία 

που ρητά εκ του νόμου συνδεόταν μέχρι πρότινος με τη δημοσίευση 

στο Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

λογίζεται εφεξής ότι αρχίζει ή λήγει, κατά περίπτωση, από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Τέλος, κατά το παραπάνω άρθρο του Νόμου (άρθρο 2), το «Τεύχος 

ΑΕ - ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.» μετονομάζεται από την 1.1.2015 σε «Τεύχος 

Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα». 

 

 

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων σε ορισμένες υπηρεσίες, φορείς 

και νομικά πρόσωπα 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παραγρ. 2 του Νόμου, δεν υφίσταται πλέον η 

υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

τις αναφερόμενες στον Νόμο υπηρεσίες (π.χ. Δημόσιο, Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) κ.λπ.), φορείς και νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου, ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων 

αυτών, από τους ενδιαφερόμενους (ενν. πολίτες ή/και επιχειρήσεις), 

στο σύνολο των συναλλαγών τους με τις εν λόγω υπηρεσίες, φορείς 

και νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των εγγράφων που 

προσκομίζονται για δικαστική χρήση. 

 

Μια περαιτέρω επιφύλαξη ως προς την παραπάνω κατάργηση της 

υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων αποτελεί, σύμφωνα με 

το άρθρο 1 παραγ. 2 (δ) του Νόμου, μια βραχυπρόθεσμη διατήρηση 

της ισχύος της απαίτησης υποβολής πρωτότυπων εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από τις παραπάνω υπηρεσίες και φορείς, όταν η 

απαίτηση αυτή προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία. Πιο 

συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, η ισχύς της απαίτησης 

υποβολής των πρωτότυπων εγγράφων διατηρείται για τρεις μήνες 

από τη δημοσίευση του Νόμου. Μέσα σε αυτό το διάστημα, ωστόσο, ο 

Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, μαζί με τον κάθε φορά αρμόδιο Υπουργό, μπορεί να 

ορίζει, κατά περίπτωση, με ρητή αναφορά σε εξαιρετικούς λόγους, τη 

διατήρηση της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων σε 

συγκεκριμένες διαδικασίες. 

 

Αντί των πρωτοτύπων ή των επικυρωμένων αντιγράφων, σύμφωνα με 

το άρθρο 1 παρ. 2 (β) του Νόμου, οι ενδιαφερόμενοι (πολίτες ή/και 

επιχειρήσεις) μπορούν να υποβάλλουν, στις υπηρεσίες και τους 

φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση, οι οποίες θα τα αποδέχονται 

υποχρεωτικά ευκρινή φωτοαντίγραφα: 
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 Των πρωτοτύπων εγγράφων (ή των ακριβών αντιγράφων τους) 

που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς. 

 Από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

ιδιωτικά αυτά έγγραφα έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 Από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 

από τις παραπάνω υπηρεσίες και φορείς. 

 Από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

Περαιτέρω, συνάγεται ότι η υποβολή των παραπάνω 

φωτοαντιγράφων στις εν λόγω υπηρεσίες και φορείς θα επέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας και της αλήθειας των 

υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων (ως ακριβών αντιγράφων των 

πρωτοτύπων ή αρχικώς επικυρωμένων αντιγράφων), και, ουσιαστικά, 

θα εξομοιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. Επομένως, 

σε περίπτωση που διαπιστωθεί – στο πλαίσιο του προβλεπόμενου 

από τον Νόμο δειγματοληπτικού ή άλλου ελέγχου επί υποβληθέντων 

φωτοαντιγράφων - η προσκόμιση αλλοιωμένων φωτοαντιγράφων, θα 

επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές κυρώσεις του Ν. 1599/1986, 

εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική 

διάταξη. Περαιτέρω, η διοικητική ή άλλη πράξη για την έκδοση της 

οποίας υποβλήθηκαν τα παραπάνω φωτοαντίγραφα, θα ανακαλείται 

αμέσως. 
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