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Υπηρεσίες ΓΕΜΗ Επιµελητηρίων της 

χώρας 

(και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

φροντίδι της ΚΕΕΕ) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 

Ακαδηµίας 6 

106 71 Αθήνα 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γ.Ε.ΜΗ. 

(φροντίδι της ΚΕΕΕ) 

 

 

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΕΛΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΦΕΚ ΩΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ 

ΣΧΕΤ.: Η ΜΕ Α.Π. Κ2-1244/2-5-2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΣ (Α∆Α: ΒΙΦ1Φ-ΟΜΝ) 

 

Με αφορµή σειρά ερωτηµάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία µας 

αναφορικά µε την απαίτηση συνυποβολής παραβόλου τελών δηµοσίευσης στο 

ΦΕΚ διευκρινίζουµε τα εξής: 

Οι αιτήσεις καταχώρισης αποφάσεων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων 

ανωνύµων εταιριών που, σύµφωνα µε το νόµο, πρέπει να έχουν συγκληθεί το 

αργότερο µέχρι και την 30/06/2014 και τα πρακτικά αυτών πρέπει να έχουν 

υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. µέχρι και την 20/7/2014, 

συνοδευόµενα µε παράβολο ή παράβολα τελών δηµοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-

ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογα µε το πόσες ανακοινώσεις απαιτείται να δηµοσιευθούν 

στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 242 του Αστικού Κώδικα, η προθεσµία λήγει 

όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ηµέρα και αν είναι κατά το νόµο 

εορτάσιµη, όταν περάσει ολόκληρη η επόµενη εργάσιµη. 

• ∆εδοµένου ότι φέτος η 19/7/2014 και η 20/7/2014 συµπίπτουν µε ηµέρες 

κατά τις οποίες οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν λειτουργούν (Σάββατο και Κυριακή) 

η προθεσµία για την υποβολή των πρακτικών όσων τακτικών γενικών 

συνελεύσεων συγκληθούν την 29η και την 30η Ιουνίου 2014 λήγει την 

21/07/2014, ηµεροµηνία κατά την οποία δεν απαιτείται πλέον η συνυποβολή 

παραβόλου τελών δηµοσίευσης στο ΦΕΚ, δεδοµένου ότι οι σχετικές 

δηµοσιεύσεις θα πραγµατοποιούνται πλέον ατελώς. 

• Επίσης, η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. καλείται όπως προσαρµόσει κατάλληλα 

τις εφαρµογές ηλεκτρονικής υποβολής, ούτως ώστε για υποβαλλόµενες 
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πράξεις και στοιχεία Α.Ε. και Ε.Π.Ε. µε ηµεροµηνία έως και 28/06/2014 δεν 

επιτρέπεται η υποβολή αίτησης καταχώρισης αν δεν συνοδεύεται από 

παράβολο. 

       Ο Γενικός ∆ιευθυντής 
 
 
           Χρήστος Μπανός 

      
Εσωτ. ∆ιανοµή 

• Γραφεία κκ. Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
• Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου 
• Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Εσωτερικού Εµπορίου 

• ∆/νση µας 
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