
Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν στο ΓΕΜΗ τα Πρακτικά 
απόφασης ΓΣ ή ΔΣ των ΑΕ στο ΓΕΜΗ; 
Αντίγραφα όλων των Πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών 
Συνελεύσεων (ΓΣ) των ΑΕ, υποβάλλονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ, 
μέσα σε 20 μέρες από την ημερομηνία της συνέλευσης. (άρθρο 26α , παρ 
2. ν 2190/1920). 
 
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) 
των ΑΕ, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, 
και δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν 2190/1920, 
υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου" (άρθρο 20 παρ 7 ν 
2190/1920). 
 
Αν τα πρακτικά αυτά δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, επιβάλλεται 
πρόστιμο από την αρμόδια περιφερειακή ενότητα.  
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ως ημερομηνία υποβολής 
θεωρείται (ξεκάθαρα και αμετάβλητα) η ημερομηνία που δίνεται 
αυτόματα και ηλεκτρονικά, μαζί με το αριθμό πρωτοκόλλου, από το 
ηλεκτρονικό σύστημα του ΓΕΜΗ. 

 

Όταν η ΑΕ προέρχεται από μετατροπή πρέπει να κάνει πιστοποίηση 
καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου; 
Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 περί ανωνύμων, το ΔΣ της 
νεοσυσταθείσας Ανώνυμης εταιρείας ακόμα κι αν προέρχονται από 
μετατροπή (από άλλη νομική μορφή), υποχρεούται να προβεί σε 
πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε δύο 
μήνες (από τη σύσταση). 
 
 
Όταν κάνω αύξηση κεφαλαίου πληρώνω το 1‰, υπέρ της Επιτροπής 
ανταγωνισμού ; 
Το ποσοστό 1 τοις χιλίοις επί του ποσού του Μετοχικού κεφαλαίου της 
ΑΕ, υπέρ της Επιτροπή Ανταγωνισμού, καταβάλλεται και κατά τη 
σύσταση μιας ΑΕ και σε κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για το ποσό 
της αύξησης.  
 
Εξαιρούνται αυτές που συστήνονται ή αυξάνουν το κεφάλαιό τους με 
εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 1297/1992 (Φορολογικά Κίνητρα) 
και 2166/1993 (αναπτυξιακά κίνητρα), οι οποίες διατάξεις πρέπει να 
αναφέρονται στην σχετική απόφαση της ΓΣ. 



 
Ποιες είναι οι προθεσμίες για κατάθεση οικονομικών καταστάσεων 
των εταιρειών ; 
Σχετικά με τις προθεσμίες (με τα μέχρι σήμερα δεδομένα) η καταχώρηση 
στο ΓΕΜΗ πραγματοποιείται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη 
συνεδρίαση της τακτικής Γ.Σ. της εταιρείας και σε περίπτωση 
τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή (Ν.3190/55 αρ. 8 
παρ. 2 & Κ.Ν. 2190/20 αρ. 7β &43β). 

Σημειώνεται ότι μέσα σε 20 μέρες μετά τη ΓΣ θα πρέπει να έχει 
υποβληθεί η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. 

 
 

 


