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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(Νόμος 4497/2017) 

Η φιλοσοφία της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας σχετικά με τον ρόλο, τον σκοπό, τις 

αρμοδιότητες & τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να είναι στην 

κατεύθυνση του «Σύγχρονου Ψηφιακού Επιμελητηρίου» με διαχειριστική και 

διοικητική αυτοτέλεια.   

Η σημερινή νομοθεσία ενώ προσπαθεί να δώσει αρμοδιότητες, ουσιαστικά 

εμποδίζει την υλοποίηση έργου, εξαιτίας ακριβώς  των παρεμβάσεων στην 

αυτοτέλεια των Επιμελητηρίων.  

Παρά την πολύ καλή ψηφιακή υποδομή που αφορά το Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων, 

ελάχιστα Επιμελητήρια κατάφεραν & μέσα από πολλά εμπόδια να κάνουν 

περισσότερα από ένα βήματα, στην προώθηση της καινοτομίας, της υποστήριξης 

επιχειρήσεων σε σύγχρονες απαιτήσεις & σε ερωτήματα, στην εκπόνηση εργαλείων 

και μεθόδων υποστήριξης. 

Θα πρέπει να υπάρξει μετεξέλιξη των Επιμελητηρίων σε σύγχρονα στατιστικά 

κέντρα καταγραφής και ανάλυσης των δεικτών επιχειρηματικότητας σε κάθε περιοχή 

μέσα από  την  σύνδεση τους με βάσεις δεδομένων, τόσο δημοσίων υπηρεσιών για 

την άμβλυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών όσο και με άλλων όπως 

Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, διεθνείς οργανισμούς κλπ. 

Σύγχρονα εργαλεία όπως η εκπόνηση αναγκαίων μελετών, η παροχή υποστήριξης σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα εξωστρέφειας & καινοτομίας, η υποστήριξη 

νεοφυών επιχειρήσεων με κάθε σύγχρονη μέθοδο αποτελούν αναγκαίο στοιχείο του 

σύγχρονου βιώσιμου Επιμελητηρίου. 

Για όλα αυτά πρέπει να δοθεί η ευελιξία & η δυνατότητα στα Επιμελητήρια να 

συνεργαστούν με το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό χωρίς περιορισμούς.  Οι 

ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό πρέπει να καλυφθούν εφόσον αυτό κρίνεται ως  

απαραίτητο από κάθε Επιμελητήριο, αλλά δεν θα αποτελεί εμπόδιο και όριο στην 

συνεργασία με εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες για κάθε έργο που 

υλοποιούν.         

Η υφιστάμενη νομοθεσία έχει κατατάξει τα Επιμελητήρια σε διατάξεις που αφορούν 

τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ενώ αυτά δεν είναι, με τέτοιους περιορισμούς, που 

ανατρέπουν πλήρως την φιλοσοφία ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού τους. Σε στενό 

δημόσιο παρεμβατισμό, χωρίς να λαμβάνουν ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, έχουν περιοριστεί σε ρόλους γραφειοκρατικούς που δεν 
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συνάδουν με το πνεύμα και την λειτουργία των σύγχρονων Ευρωπαϊκών 

Επιμελητηρίων (ΝΠΔΔ).  

Επιπρόσθετα πολλές διατάξεις καταργούν το δημοκρατικό δικαίωμα 

επανεκλογής των διοικήσεων, μετά από όρια που τέθηκαν με στόχο να 

εξυπηρετήσουν τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις και με  φιλοσοφία «ότι δεν μπορεί 

να διεκδικηθεί πολιτικά, πρέπει να ελεγχθεί με άλλες μεθόδους», χωρίς να 

λογίζεται αν τελικά καταστραφεί ένας διεθνής θεσμός που στην Ελλάδα 

λειτουργεί πλέον των 100 ετών. Αυτό αποτελεί τον απόλυτο κομματικό 

παρεμβατισμό, μέσω της υφιστάμενης νομοθεσίας, στην διαχειριστική και 

διοικητική αυτοτέλεια του θεσμού. 

Σημαντική προϋπόθεση είναι :  

η σύγχρονη νομοθεσία  να περιλαμβάνει το κυρίαρχο άρθρο (που 

πρέπει να τροποποιηθεί) ώστε τα Επιμελητήρια να είναι 

«ανεξάρτητες ενώσεις» με  διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια 

και ανεξαρτησία.  

 

Ομόφωνη απόφαση της ΓΣ της ΚΕΕΕ, είναι να παραμείνουν 

59 Επιμελητήρια στην χώρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Αναλυτικά οι Αναγκαίες τροποποιήσεις του Νόμου 

4497/2017 

1. Άρθρο 61α  να προστεθεί ή λέξη «ανεξάρτητες ενώσεις», που αναφέρεται στην 

διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία.  

2. Άρθρο 63 :  Η ίδρυση – κατάργηση και η συγχώνευση των Επιμελητηρίων,  θα 

πρέπει να γίνεται με προηγούμενη σύμφωνη και πλήρως αιτιολογημένη πρόταση της 

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.  

3. Άρθρο 65, παρ. 2 β: Η αναφορά σε «δημοψήφισμα» είναι εφεύρεση που δεν 

εξυπηρετεί τον ρόλο των Επιμελητηρίων αλλά άλλες ιδεοληπτικές παθογένειες που 

όμως είναι δαπανηρές και χρονοβόρες. Προτείνεται η κατάργηση του.  

4. Άρθρο 65 παρ. 3 β: Οι αστικές εταιρείες των Επιμελητηρίων θα πρέπει να έχουν 

την δυνατότητα ανάληψης κάθε έργου που προάγει την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και προέρχεται από τον ρόλο των Επιμελητηρίων.  

 

5. Άρθρο 69, παρ.7 : Ο Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Διοικητικών 

Συμβουλίων των Επιμελητηρίων θα πρέπει να επανέλθει με Υπουργική Απόφαση  

όπως συνέβαινε σε προγενέστερη νομοθεσία.  

 6. Άρθρο 73, παρ. 7 : Η απαγόρευση της δυνατότητας επανεκλογής μετά από δύο 

θητείες στην θέση του Προέδρου του Επιμελητηρίου, εξυπηρετούσε άλλες 

καταστάσεις, από αυτούς που  συνέταξαν την συγκεκριμένη διάταξη και είναι 

βαθύτατα υποκριτικό.  Θα πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη επανεκλογή του 

Προέδρου του Επιμελητηρίου όπως ισχύει για τους δημοτικούς άρχοντες, τους 

περιφερειάρχες αλλά και για τους βουλευτές, ώστε να μην παρεμποδίζεται σε 

επιτυχημένους προέδρους να επανεκλέγονται και να συνεχίζουν το επιτυχές έργο 

τους. Εξάλλου μιλάμε πάντα για εκλογή με ψήφο και σε κάθε περίπτωση περί 

ισότιμης αντιμετώπισης με τους υπόλοιπους αιρετούς θεσμούς που προαναφέρθηκαν. 

Οι μόνοι που μπορούν να αποφασίσουν για τις διοικήσεις και τον Πρόεδρο ενός 

Επιμελητηρίου είναι τα μέλη του και είναι δημοκρατική επιταγή την οποία 

κατήργησε η προηγούμενη κυβέρνηση, παρά τις αντίθετες αιτιολογημένες θέσεις μας.   

7. Άρθρο 75, παρ. 1: Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί με ρητή αναφορά ότι τα 

ανταποδοτικά τέλη από την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου αποτελούν 

ξεκάθαρα Τακτικά Επιμελητηριακά Έσοδα, αφού οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου 

εξυπηρετούν αυτό και εργάζονται γι αυτό κατά πλήρη απασχόληση. Το Γ.Ε.ΜΗ είναι 

δημιούργημα των Επιμελητηρίων, αναπτύχθηκε από αυτά και λειτουργεί σε αυτά, 

αξιόπιστα και χωρίς προβλήματα. Ήδη σε έγγραφα απαντήσεις των αρμόδιων 

υπουργείων σε ερωτήσεις της ΚΕΕΕ, αναφέρεται ότι τα έσοδα από το Γ.Ε.ΜΗ είναι 

τακτικά έσοδα των Επιμελητηρίων, όπως και εγγράφονται στον προϋπολογισμό, 

πράγμα που πρέπει να προστεθεί και σε διάταξη Νόμου.  
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8. Άρθρο 76: Τα Επιμελητήρια είναι φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης. Δεν 

επιβαρύνουν τον  Κρατικό Προϋπολογισμό. Καταρτίζουν δε δικό τους  

προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, αστόχως ο νομοθέτης  υπάγει αυτά στο Νόμο 

4336/2015 (μετακινήσεις, οδοιπορικά, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα παράστασης 

για άτομα που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό), η εφαρμογή του οποίου δεν 

ισχύει για τα Επιμελητήρια. Το άρθρο αυτό είναι σε σχέση με το άρθρο 61 α ότι τα 

Επιμελητήρια τελούν υπό πλήρη διοικητική & διαχειριστική αυτοτέλεια και 

ανεξαρτησία. Για όλα αυτά σε όλους τους προγενέστερους τους 2017 Νόμους  

αποφάσιζαν αποκλειστικά τα Διοικητικά Συμβούλια των Επιμελητηρίων και αυτό 

πρέπει να επανέλθει.   

9.  Άρθρο 77 : Για τον ακριβώς ίδιο λόγο δηλαδή της μη υπαγωγής των 

Επιμελητηρίων στη Γενική Κυβέρνηση, ο Νόμος 4270/2014  δεν έχει εφαρμογή επί 

των Επιμελητηρίων, τα οποία μπορούν, κατ’ αναλογία και μόνο, να τον εφαρμόσουν 

προκειμένου να συντάσσονται κάθε χρόνο οι οικονομικές καταστάσεις αυτών.  

Στο ίδιο Άρθρο 77, παρ 6 και 8: Οι δεσμευτικοί όροι περί τροποποίησης των 

προϋπολογισμών, υπό περιορισμένες προϋποθέσεις και περί ελέγχου οικονομικών 

καταστάσεων από ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, πρέπει να απαλειφθούν διότι 

προσκρούουν στην διαχειριστική αυτοτέλεια των Επιμελητηρίων, ο δε εν προκειμένω 

έλεγχος γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξάλλου υπάρχει κατασταλτικός 

έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο καθώς και από ορκωτούς λογιστές κάθε χρόνο.  

 11. Άρθρο 78: Θα πρέπει να προβλεφθεί η έκδοση Κανονισμού Προμηθειών των 

Επιμελητηρίων με Προεδρικό Διάταγμα, ενόψει της διαχειριστικής αυτοτέλειας 

αυτών.  

12. Άρθρο 80, παρ. 5: Η ενίσχυση του Επιμελητηριακού θεσμού με την εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων πχ αδειοδοτήσεις, ίδρυση εταιρειών ψηφιακά, ψηφιακές υπογραφές, 

ειδικές καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες προς τα μέλη απαιτούν εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό ειδικών συνεργατών συμβούλων.  Ο αριθμός αυτών των 

ειδικών συμβούλων, που προσλαμβάνονται μέχρι την λήξη της θητείας του 

Διοικητικού Συμβουλίου που τους προσέλαβε  θα πρέπει να ορισθεί από 2 έως 7, 

όπως συνέβαινε στην νομοθεσία πριν από το 2017. 

13. Άρθρα 90 & 92: Το κεφάλαιο περί πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών διοικήσεων 

των Επιμελητηρίων πρέπει να καταργηθεί διότι προσβάλλει την διοικητική 

αυτοτέλεια των Επιμελητηρίων. Μάλιστα κατατάσσει τα επιμελητηριακά αιρετά μέλη 

σε κατηγορία υπαλλήλων του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ακριβώς διότι 

υπάρχουν ποινικές διατάξεις σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, ο οποίος καλύπτει 

κάθε ατασθαλία οιασδήποτε μορφής κατά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

και της Διοικητικής Επιτροπής των Επιμελητηρίων.  Ιδιαιτέρως, απαράδεκτα 

κρίνονται οι διατάξεις των άρθρων 92, παρ. 1, εδάφ. γ΄ , και 90, παρ. 2, εδάφ. α’ . 

και πρέπει να καταργηθούν άμεσα. Μάλιστα με την παραμικρή καταγγελία από 

κάποιον κακόβουλο ακόμη και αν δεν υπάρξει τελεσιδικία τα αιρετά μέλη 

αντιμετωπίζουν ποινικές κυρώσεις.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ) 

(Υπάρχει ακόμη στην Διαβούλευση και πρέπει να αλλάξει) 

 

Στο σχέδιο Νόμου που αφορά το Γ.Ε.ΜΗ υπήρξαν σοβαρές αντιρρήσεις της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των Επιμελητηρίων της χώρας, πράγμα το οποίο οδήγησε 

τελικά σε ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ με τις αναγκαίες 

τροποποιήσεις οι οποίες αναρτήθηκαν στην διαβούλευση του σχεδίου νόμου. Από 

τότε και λόγω των προσφάτων εκλογών το σχέδιο νόμου παραμένει αναρτημένο στην 

διαβούλευση. 

Οι αναγκαίες τροποποιήσεις έχουν τις  κατευθύνσεις : σεβασμού της Διοικητικής και 

Διαχειριστικής αυτοτέλειας των Επιμελητηρίων ως ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και 

νομικών προσώπων, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Γ.Ε.ΜΗ, την επαναφορά του 

Εποπτικού Συμβουλίου με σύγχρονη ευέλικτη μορφή.  

Υποβάλλουμε τις σημαντικότερες αναγκαίες παρεμβάσεις στο ισχύον νομοσχέδιο που 

αποτελούν και ομόφωνες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Επιμελητηρίων της 

χώρας.  

 

Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, τα δύο πρώτα εδάφια  να αναδιατυπωθούν ως εξής :  

1. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Υπηρεσία 

Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, η 

οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδας, υπάγεται δε ιεραρχικά στην Διεύθυνση αυτής και εποπτεύεται από τον 

Πρόεδρο, επικουρούμενο από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής 

Επιτροπής της, που ενημερώνουν την Διοικητική Επιτροπή της Κ.Ε.Ε.Ε..  

Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο  και τους υπαλλήλους της, 

όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό της 

ΚΕΕ, επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 80 του ν 4497/2017. 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, συγκροτείται σε Τμήμα με τρεις αρμοδιότητες, οι οποίες είναι 

i) Διαχείριση και Ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ  

ιι) Υποστήριξη χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ 

ιιι) Στατιστική Παρακολούθηση Εσόδων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ. 

 

Το ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο για : 

η) τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών 

Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των 
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Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου  

Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να 

αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη-ΥΜΣ 

ι) την υποστήριξη των χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της 

χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ 

ια) την ανάπτυξη και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της εφαρμογής για 

την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών 

εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας 

και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας. 

ιβ) την ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Διεύθυνση 

Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του 

Γ.Ε.ΜΗ., και για την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την 

εκτέλεση σχετικών έργων. 

Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των 

Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε 

εθνικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

β) Ως ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών του ν.3182/2003 και ν.959/1979 να 

οριστούν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της Έδρας τους οι οποίες είναι 

αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων 

των πράξεων. στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία 

απαιτούν εμπορική δημοσιότητα και ενημερώνουν ηλεκτρονικά τα αρμόδια 

Τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού 

και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, όπως προβλέπονται στο ΠΔ 13/2018 

(Α’ 26). 

 

Στο άρθρο 3 η παράγραφος 2 εδάφιο γ, να αναδιατυπωθεί ως εξής :  

γ. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.  

Σε κάθε Επιμελητήριο του Ν 4497.2017 συνιστάται Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., που 

αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, οργανωμένη σε Τμήμα, 

υπαγόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση και εποπτευόμενη από την Διοικητική 

Επιτροπή του Επιμελητηρίου επικουρούμενη από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ 

μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.  

Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, που 

αποτελούν στελέχη και προσωπικό του Επιμελητηρίου, όπως ορίζεται στον 

παρόντα νόμο, επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 80 του ν 4497/2017. 

Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται 

ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς 

τα μέλη τους, ως και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά 

από συνδρομές και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές. 
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Στο άρθρο 3, παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο, να αναδιατυπωθεί ως εξής :  

4. Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία θα 

εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, όπως 

προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 67 του Νόμου 4497/2017 και με κριτήρια 

που θα προσδιορισθούν στην εν λόγω απόφαση 

 

Στο άρθρο 3 παράγραφος 5 να συμπληρωθεί εδάφιο ως εξής :  

Σε περίπτωση αδυναμίας Επιμελητηρίου ή Επιμελητηρίων να προβούν στην 

υλοποίηση της παραγράφου αυτής, η ΚΕΕΕ, μετά από αίτημα του οικείου 

Επιμελητηρίου, μπορεί να αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αυτού. Προς τον 

σκοπό αυτό η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ μπορεί να συνεργάζεται με 

δικηγόρο ή δικηγόρους αντίστοιχης ειδίκευσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται με 

ετήσια σύμβαση, εδρεύουν στην ΚΕΕΕ και εκτελούν τα παραπάνω καθήκοντα 

έλεγχου μετά από αίτημα που διαβιβάζεται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ του 

Επιμελητηρίου, με ηλεκτρονικό τρόπο.  

 

Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 να αναδιατυπωθεί ως εξής :  

6. Κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. συγκροτείται με κριτήριο τον αριθμό των υπόχρεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητά της σε επίπεδο Τμήματος, με τη επιφύλαξη της 

κατωτέρω παραγράφου 8.. 

(ιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 8 θα συνιστούν 

Διεύθυνση αυτή θα αποτελείται τουλάχιστον από: 

(ιιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Τμήμα,  αποτελούνται τουλάχιστον από: 

1. Υπηρεσία Ανωνύμων Εταιρειών 

2. Υπηρεσία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών 

3. Υπηρεσία Προσωπικών Εταιρειών 

4. Υπηρεσία λοιπών υπόχρεων καταχώρισης 

 

Στο άρθρο 3, παράγραφος 7 τα τρία τελευταία εδάφια να αναδιατυπωθούν ως εξής :  

7. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός προσωπικού σε επίπεδο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Τμήματος 

είναι 2 άτομα πλήρους απασχόλησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε 

Προϊστάμενος Τμήματος. Στον ανωτέρω αριθμό δεν περιλαμβάνεται ο επιστημονικός 

συνεργάτης της παρ. 5.  
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Στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων προΐσταται υπάλληλος 

κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.  

Ο Προϊστάμενος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων είναι υπάλληλος 

της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων αντίστοιχα, χρήστης των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..  

Οι προϊστάμενοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιλέγονται μεταξύ των εμπείρων υπαλλήλων των 

της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν. 

4369/2016 ως ισχύουν και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 

του ν 4497/2017 και μέχρι την επιλογή των με τις διατάξεις αυτές, η επιλογή 

γίνεται με πρόταση του Προέδρου και απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της 

ΚΕΕΕ ή του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση, οι οποίοι με Πράξη τους 

ορίζουν και τα στελέχη/ χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜ.Σ., που θα έχουν 

δικαίωμα να υπογράφουν τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ. 

 

Στο άρθρο 3 παράγραφος 8 να αναδιατυπωθεί ως εξής :  

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από 

πρόταση της ΚΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση ρυθμίζονται 

τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Υποστήριξης 

και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και 

των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ο αριθμός των 

υπόχρεων για την συγκρότηση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε επίπεδο Τμήματος, και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση και μετά από πρόταση των 

ενδιαφερόμενων Επιμελητηρίων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο 

τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ όπως επίσης και η 

κατ’ εξαίρεση οργάνωση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εμπορικών και Βιομηχανικών 

Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε επίπεδο Διεύθυνσης. 

 

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 να αναδιατυπωθεί ως εξής :  

1. Τη Γενική Εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ. έχει ο  Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης.  

Ενώ οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων εποπτεύονται από 

κοινού με την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου 

αντίστοιχα με εισηγητή το μέλος της ΔΕ υπεύθυνο ΓΕΜΗ των άρθρων 70 και 84 

του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α).  

2.1. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους σκοπούς του παρόντος 

νόμου, ενδεικτικά περιλαμβάνει: 

α. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού 

από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) 

β. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εταιρικού 

δικαίου - με την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ.  και τις ΥΜΣ. 

γ). την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών πράξεων και οδηγιών που 

άπτονται της ορθής λειτουργίας, οργάνωσης και συντονισμού όλων των 
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Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ., ως και των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και 

ΥΜΣ  

δ. την συμμόρφωση και συντονισμό του Γ.Ε.ΜΗ. με τις διατάξεις του εθνικού & 

κοινοτικού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασμούς και τα Εμπορικά 

Μητρώα & Μητρώα Εταιρειών των Κρατών Μελών καθώς και με κάθε άλλη 

νομοθετική η εκτελεστική απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις και 

ε. την παροχή Οδηγιών προς την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕΕ για την προκήρυξη 

έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και για την έκδοση Υπουργικής 

απόφασης για την ένταξη στα Χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου, των υποβαλλομένων προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την 

εκτέλεση σχετικών έργων,. 

2.2.  Η άσκηση της εποπτείας των Υπηρεσιών  Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των 

Επιμελητηρίων, από την Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ και του Επιμελητηρίου 

αντίστοιχα, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου περιλαμβάνει: 

α. την παρακολούθηση της λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. & των ΥΜΣ, την 

οργάνωση και τον συντονισμό αυτών ως προς την εφαρμογή του παρόντος και 

των κανονιστικών πράξεων και οδηγιών του Υπουργού Οικονομίας & 

Ανάπτυξης 

β. τη συγκέντρωση προβλημάτων ή και δυσλειτουργιών και την υποβολή 

προτάσεων προς τον Υπουργό για επίλυση αυτών με τις απαραίτητες 

κανονιστικές και τεχνικές παρεμβάσεις 

ε. την παρακολούθηση και την επιμέλεια της ορθής λειτουργίας και της 

ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.  

στ. την υλοποίηση της διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & 

ΥΜΣ με άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος για την επιτέλεση δημόσιου 

σκοπού σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις και οδηγίες 

ζ. την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών 

συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις κάθε φορά νέες διατάξεις.  

η. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την χορήγησή των τόσο στο 

Υπουργείο για επεξεργασία αυτών για δημόσιους σκοπούς και σκοπούς 

τεκμηρίωσης, όσο και στους φορείς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. 

θ. την μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών 

συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με τη Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου 

και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως και την Υπηρεσία 

Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & 

ΥΜΣ της ΚΕΕΕ.  

ια. την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., ως και την υποβολή 

προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων μέσω 

του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ. 

 

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 να συμπληρωθεί  ως εξής :  



 

10 
 

3. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Οικονομίας κα Ανάπτυξης και στην ΚΕΕ  λειτουργεί Εποπτικό Συμβούλιο 

Γ.Ε.ΜΗ. σε πενταμελή τμήματα, τα οποία ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκροτούνται από (α) έναν πάρεδρο του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, (β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρικού 

Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ., (γ) έναν εκ των προϊσταμένων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των περ. α’, β’, 

γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, (δ) ένα εκπρόσωπο της ΚΕΕΕ, 

καθώς και (ε) ένα μέλος, δικηγόρο της παρ. 5 του άρθρου 3.  

Ένα πενταμελές τμήμα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύει στη Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και επιλαμβάνεται 

θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και υποστηρίζεται 

γραμματειακά από την Γ.Γ.Ε. & Π.Κ.  

Δύο πενταμελή τμήματα του Εποπτικού Συμβουλίου εδρεύουν στην ΚΕΕ και 

επιλαμβάνονται θεμάτων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περ. β’ & γ’ της παρ. 2 του άρθρου 

3. και υποστηρίζονται γραμματειακά από την ΚΕΕ. 

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου Γ.Ε.ΜΗ. είναι ανεξάρτητοι κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορούν να παυθούν με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για σοβαρούς λόγους που άπτονται της 

εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, 

αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή 

παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.  

Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο να συμπληρωθούν ως εξής   

Το πληροφοριακό σύστημα ως προς το υλικό (hardware) ανήκει στην κυριότητα νομή 

και κατοχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕΕ από κοινού,  

ενώ ως προς το λογισμικό (software), τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που 

έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, το Υπουργείο και η ΚΕΕ, από 

κοινού διαθέτουν τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και 

συγγενικών δικαιωμάτων.  

Τα ανωτέρω λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και της ΚΕΕ και εγκαθίστανται στη Μονάδα Οργάνωσης της 

Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), ενώ ένα πλήρες 

αντίγραφο εγκαθίσταται και στο Data Center της ΚΕΕ, το οποίο τίθεται σε 

παραγωγική λειτουργία σε περίπτωση προβλημάτων του εγκατεστημένου στη 

ΜΟΔ ΑΕ  

Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 2, 3 & 4 να αναδιατυπωθούν ως εξής : 

2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ 

ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται 

στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των 

Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των 

ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των 

δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα α) των δαπανών λειτουργίας της 

Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. 

& ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 

4 και γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των 

πληροφοριακών συστημάτων  Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. 
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Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., 

αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, 

μετά από πρόταση της ΚΕΕΕ, καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο 

χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος 

νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας 

συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το 

ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του ελαχίστου για την κάλυψη των 

δαπανών της παρ. 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της 

καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και 

υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Το 

ύψος των τελών και το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της 

παρ. 2 επανεξετάζονται ανά διετία.  

4.  Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών καταχώρισης 

πράξης στο ΓΕΜΗ για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, με υπαιτιότητα των 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται 

αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ του επόμενου έτους. 

  

Στο άρθρο 30, παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής : 

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα 

επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελούν εν μέρει έσοδα των 

Υπηρεσιών αυτών (80%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (20%). 

 

Στο άρθρο 30, παράγραφος 3, να αναδιατυπωθεί ως εξής : 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης 

μετά από πρόταση της ΚΕΕ καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος 

του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία 

επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των 

δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  

 

Στέφανος Γεωργιάδης 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας 
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