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         Αριθ. Πρωτ. : [102102] - [28-09-2018] 

Ταχ. Δ/νση        

Ταχ. Κώδικας   

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

Fax 

Email 

: Πλατεία Κάνιγγος 
: 101 81 

: Β. Αναστασοπούλου 

: 213 15 14 303 

: 210 38 38 981 

: anastasopoulou@gge.gr 

 ΠΡΟΣ : 

 

 

 

 

 

 

 

KOIN.: 

 

 

 

 

- Περιφερειακές Ενότητες της χώρας 

Δ/νσεις Αναπτύξεως 

    (με fax και με ηλ. ταχυδρομείο) 

- Υπηρεσίες ΓΕΜΗ Επιμελητηρίων της 

χώρας 

(με fax και με ηλ. ταχυδρομείο 

φροντίδι της ΚΕΕ) 

 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Ελλάδας 

Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ 

Ακαδημίας 6, 106 71, Αθήνα 

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». 

 

   Με τις διατάξεις του ν.4403/16 (ΦΕΚ 125 Α’ 07-07-2016) τροποποιήθηκαν το πρώτο 

εδάφιο του άρθρου 251 του Κ.Ν.2190/20 (Α.Ε.), το άρθρο 102 του ν.3190/55 (παρ.3) 

και το άρθρο 693 του ν.4072/12 (παρ.2) αναφορικά με την Σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων. Ως νέα απώτατη προθεσμία σύγκλησης της εν 

λόγω Συνέλευσης τέθηκε η 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από το κλείσιμο της 

χρήσης. 

                                                           
1 1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του κ. ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Η γενική συνέλευση συνέρχεται 

υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της 
έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα 
μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.»  
2  6. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α' 91) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά 

τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της 
εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση μπορεί 
να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρο 11 παράγραφος 2.»  
3
  7. Η παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά 

κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με 
αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).»   
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  Επίσης με τον ίδιο νόμο (Ν. 4403/16) τροποποιήθηκε το άρθρο 43β4 του 

Κ.Ν.2190/20 αναφορικά με τον χρόνο δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ) και 

καθίσταται πλέον σαφές ότι η απώτατη προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ τόσο των 

σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών καταστάσεων είναι πλέον η 30η 

Σεπτεμβρίου 2018 για την χρήση 01/01-31/12/2017. Το ίδιο ισχύει και για τις 

προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη 

ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης 

εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές 

εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. 

 

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που εκκίνησαν την 27η Σεπτεμβρίου και 

αντιμετωπίσθηκαν επαρκώς σήμερα παρουσιάσθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην 

υποβολή σχετικών αιτήσεων καταχώρισης από τους υπόχρεους του άρθρου 1 του 

ν.3419/05 και που αφορούν τις εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τις 

γενικές συνελεύσεις μετόχων ή εταίρων των υπόχρεων προσώπων. 

 

Πληροφορούμε τα υπόχρεα πρόσωπα ότι μπορούν να υποβάλλουν τις εγκεκριμένες 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μέσω των ειδικών ηλεκτρονικών αιτήσεων του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου (www.businessportal.gr)  έως και την Τρίτη 02-10-20185 

και ώρα 23:59:59 χωρίς την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων 

του άρθρου 63δ του Κ.Ν.2190/20. Μετά την ανωτέρω προθεσμία οι διοικητικές 

κυρώσεις του ανωτέρω άρθρου θα επιβληθούν στην έκταση που αναφέρεται στις 

διατάξεις του Κ.Ν.2190/20.  

Παρακαλούνται οι Περιφερειακές Ενότητες (Δ/νσεις Αναπτύξεως) και οι Υπηρεσίες 

ΓΕΜΗ της χώρας για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Το άρθρο 43β του K.N.2190/20 τροποποιήθηκε ως εξής: 
1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου 
απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. 
Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν.4336/2015  (Α' 94) 
απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης 
δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει 
το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. 
2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά 
την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014 (Α' 251), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης 
διαχείρισης. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ο καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014. 
3. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι 
έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.» 
5  Υπενθυμίζουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα του ΓΕΜΗ δέχεται αιτήσεις καταχώρισης και κατά την διάρκεια του  
Σαββατοκύριακου  (29 & 30-09-2018). 

http://www.businessportal.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660


 

 

 
 

 

 

 

     

     

 

     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 

2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου  & Προστασίας Καταναλωτή 

4. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Αγοράς 

5. Δ/νση  μας 

 

 

 

 

 
 

  
 


