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Γενικό Γραμματέα Εμπορίου &                        
Προστασίας Καταναλωτή 

 
                                                                           Κοιν:    Κ.Ε.Ε.Ε. & Επιμελητήρια μέλη της  
 
κύριε Γενικέ Γραμματέα, 
 
Σε απάντηση του με αρ.πρωτ. 899/21-09-2016 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τις παρατηρήσεις 
μας στο σχετικό προκαταρκτικό σχέδιο διαβούλευσης για την αναβάθμιση του επιμελητηριακού 
θεσμού: 

  
1. Στην Αττική θα μπορούσε να λειτουργεί ένα Επιμελητήριο και όχι δύο. Σε 

διαφορετική περίπτωση τυχόν μικρή  χωρική  αρμοδιότητα του 
Επιμελητηρίου Πειραιά πιθανόν να επιφέρει σε αυτό πρόβλημα οικονομικής 
βιωσιμότητας. 

 
2. Πρόβλεψη ειδικού Π.Δ. για τα Επιμελητήρια για προμήθειες – έργα – 

μισθώσεις – αγορές – πωλήσεις  κλπ. και όχι εφαρμογή αναλογική ή μη των 
διατάξεων για το δημόσιο ή τα ν.π.δ.δ. Ομοίως για έξοδα παράστασης 
μελών Δ.Ε., καθώς και για δαπάνες μετακίνησης μελών Δ.Ε., Δ.Σ., 
Επιμελητηρίου, υπαλλήλων, καθώς και  τρίτων στους οποίους ανατίθεται 
συγκεκριμένη ενέργεια εκπροσώπησης. 

 

3. Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού να είναι απλοποιημένο ( όχι μέρη Α & Β ) 
και να περιέχει υποψηφίους για όλα τα τμήματα Δ.Σ. του Επιμελητηρίου.  
Μεμονωμένη υποψηφιότητα να αποκλείεται. Η κατανομή των εδρών να 
γίνεται με βάση την απλή αναλογική, η οποία να έχει εφαρμογή και στην 
Κ.Ε.Ε.Ε. 

 
4. Ενιαία υποχρεωτική συνδρομή μελών Επιμελητηρίων για Επιμελητήριο, 

Γ.Ε.Μ.Η., Υπηρεσία μιας Στάσης και λοιπές προσφερόμενες  υπηρεσίες 
από τα Επιμελητήρια. 
Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης το μοντέλο της «παροχής 
κοστολογημένης υπηρεσίας» σε ενδιαφερόμενα μέλη, όσον αφορά την 
ανταγωνιστική τιμή αυτής, αλλά και από πλευράς θεσμικού πλαισίου, 
καθόσον ένα Ν.Π.Δ.Δ. έρχεται να λειτουργήσει μερικώς ως «ιδιωτική 
επιχείρηση», ανταγωνιζόμενο μέλη του παρέχοντα τις ίδιες υπηρεσίες. 
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5. Δημόσια πρόβλεψη οικονομικής επάρκειας για την κατάλληλη στελέχωση 
των νέων υπηρεσιακών δομών των Επιμελητηρίων, ούτως ώστε  να μην 
παρατηρηθεί το φαινόμενο της μη πλήρους υπηρεσιακής ανταπόκρισης τους 
στα αιτήματα των μελών τους.  

 
6. Προτείνεται οι συνέργειες των Επιμελητηρίων να οργανώνονται, 

ενθαρρύνονται και συνεπικουρούνται μέσα από την δομή της Κ.Ε.Ε.Ε., 
ούτως ώστε να έχουμε και καλύτερο εθνικό αποτέλεσμα. 
Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν λόγο ύπαρξης τα Περιφερειακά 
Επιμελητηριακά Συμβούλια και ως μετεξέλιξη αυτών τα Περιφερειακά 
Επιμελητήρια.   

  
ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα  ααννααφφέέρροουυμμεε  ωωςς  κκεείίμμεεννοο  εερργγαασσίίααςς  κκααιι    θθέέσσεειιςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυμμεε  ήήδδηη  
δδιιααττυυππώώσσεειι  σσεε  σσχχεεττιικκέέςς  σσυυννααννττήήσσεειιςς::    
  
                                ΑΑ..  ΒΒαασσιικκάά  θθέέμμαατταα  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς..  
  

11  .  Διατήρηση νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους ως Ν.Π.Δ.Δ.   

                 2.  Ισχυροποίηση του ρόλου τους ως συμβούλου της Πολιτείας και των μελών τους. 

3. Βελτίωση διαδικασίας λειτουργίας Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας μιας Στάσης. 
Όσον αφορά το Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να λειτουργήσει σαν μητρώο καταγραφής και            
πιστοποίησης της εμπορικότητας (επιχειρηματικότητας), περιέχον πλήρη στοιχεία, 
ούτως ώστε να προσφέρει άμεση απεικόνιση προς πληροφόρηση κάθε  
ενδιαφερόμενου, των δεδομένων και παραμέτρων άσκησης της 
επιχειρηματικότητας κατά περιοχές.   

   
                                44..  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  σσεε  κκάάθθεε  ττέέωωςς  ννοομμόό  εεννόόςς  μμεειικκττοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ((ββαασσιικκόό  υυππάάρρχχοονν  

κκααθθεεσσττώώςς)).. 
                                  ΣΣττηηνν      ΑΑττττιικκήή  κκααττ’’    εεξξααίίρρεεσσηη  νναα  λλεειιττοουυρργγοούύνν  δδύύοο  μμεειικκττάά  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  μμεε  έέδδρραα    

ττηηνν      ΑΑθθήήνναα  κκααιι  ττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ααυυττήή  ττωωνν  ττέέωωςς  ννοομμααρρχχιιαακκώώνν  
ααυυττοοδδιιοοιικκήήσσεεωωνν  ΑΑθθήήννααςς  κκααιι  ΑΑννααττοολλιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  ((ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΑΑθθήήννααςς))  κκααιι  
ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  ((ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά)).. ΤΤαα  οοφφέέλληη  πποουυ  θθαα  
ππρροοκκύύψψοουυνν  ααππόό  ττηηνν  ωωςς  άάννωω  λλεειιττοουυρργγίίαα  εεσσττιιάάζζοοννττααιι  εεππιιγγρρααμμμμααττιικκάά::  
--  κκααλλύύττεερρηη  εεκκππρροοσσώώππηησσηη  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν..  
--  εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηη  ππόόρρωωνν,,  οοιικκοοννοομμιικκώώνν    κκααιι  υυππάάρρχχοοννττοοςς    ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ..  ΤΤοο      
υυππάάρρχχοονν    ααννθθρρώώππιιννοο  δδυυννααμμιικκόό    θθεεωωρρεείίττααιι  ααπποολλύύττωωςς    ααππααρρααίίττηηττοο,,  μμεεττάά  ααππόό  ττηηνν  
σσχχεεττιικκήή  αανναακκααττααννοομμήή  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ((λλόόγγωω  ττηηςς  εεννοοπποοίίηησσηηςς)),,    γγιιαα  ττηηνν  
δδιιεεκκππεερρααίίωωσσηη  ττωωνν  ννέέωωνν  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκώώνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ((ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..,,  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμιιααςς  
ΣΣττάάσσηηςς,,  ΠΠααρροοχχήή  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  ΣΣυυμμββοουυλλεευυττιικκήήςς  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς))..  

                                --  εεννιιααίίαα  κκααιι  οορρθθοολλοογγιικκόόττεερρηη  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκααιι        
δδιιοοιικκηηττιικκώώνν        θθεεμμάάττωωνν..  

  --  κκααλλύύττεερρηη  σσυυννοολλιικκήή  ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκήή  εειικκόόνναα  ππρροοςς  τταα  έέξξωω..  

5. Προληπτικός έλεγχος δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
          Για την ταχύτητα της διαδικασίας προτείνεται ο έλεγχος να γίνεται από κλιμάκιο  

εδρεύον στο εποπτεύον Υπουργείο ή στην Κ.Ε.Ε.Ε., με αποκλειστική αρμοδιότητα 
τον έλεγχο των ενταλμάτων δαπανών των Επιμελητηρίων, τα οποία θα 
υποβάλλονται προς έλεγχο με ηλεκτρονικό τρόπο. 
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66..  ΝΝοομμοοθθεεττιικκήή  ρρύύθθμμιισσηη  γγιιαα  δδυυννααττόόττηητταα  δδιιαακκααννοοννιισσμμοούύ  οοφφεειιλλώώνν  ααππόό  σσυυννδδρροομμέέςς  γγιιαα  
μμέέλληη    ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  πποουυ  δδιιαακκόόππττοουυνν  ττηηνν  δδρραασσττηηρριιόόττηηττάά  ττοουυςς  γγιιαα  
σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηη,,  οούύττωωςς  ώώσσττεε  νναα  λλααμμββάάννοουυνν  ττοο  σσχχεεττιικκόό  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  μμααςς  γγιιαα  ττοονν  
αασσφφααλλιισσττιικκόό  φφοορρέέαα..  ΟΟιι  οοφφεειιλλόόμμεεννεεςς  σσυυννδδρροομμέέςς  νναα  ααπποοδδίίδδοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  
αασσφφααλλιισσττιικκόό  φφοορρέέαα  ααππεευυθθεείίααςς  σσττοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο,,  χχρρεεώώννοοννττααςς  ττοο  σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκόό  
ππρροοϊϊόόνν.. 

        77..  ΑΑννααββααθθμμιισσμμέέννηη  ππααρροοχχήή  εεπιχειρηματικών συμβουλών στα μέλη (γενικές  
κατευθυντήριες  γραμμές επιχειρηματικής δράσης, στάδια δημιουργίας 
επιχείρησης, συναλλαγές με φορείς Ο.Τ.Α. & Δημοσίου, λοιπή πληροφόρηση).   

  8.  Συγκεντρωτική κατάθεση από την Κ.Ε.Ε.Ε, μετά από επεξεργασία από μόνιμες ανά 
θεματολογία επιτροπές,  γνωμοδοτικών & εισηγητικών παρεμβάσεων προς 
αρμόδιους φορείς άσκησης κυβερνητικής πολιτικής, για θέματα αφορώντα την 
δραστηριότητα των μελών τους, συμμετέχοντας παράλληλα μαζί με την εκάστοτε 
Κυβέρνηση, ως νομοθετημένος σύμβουλός της, στον διάλογο με τους κοινωνικούς 
εταίρους για θέματα οικονομίας και επιχειρηματικότητας.  

 
  9.  Κατόπιν και εφόσον διευθετηθούν τα ως άνω σημεία, προτείνεται να ιδρυθούν και   

λειτουργήσουν με έδρα την Αθήνα  και παραρτήματα στην Θεσσαλονίκη, στον 
Πειραιά και σε άλλες  κομβικές πόλεις της περιφέρειας της χώρας,  υπό την σκέπη 
της Κ.Ε.Ε.Ε., αναβαθμίζοντας έτσι το ρόλο της:  

    - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Μελών Επιμελητηρίων. Ο εν λόγω φορέας 
στελεχωμένος με το κατάλληλο δυναμικό θα επιμορφώνει περιοδικά τα μέλη μας, 
με την καταβολή απ΄ αυτά μιας ελάχιστης συμβολικής αμοιβής, για την προσφορά 
περιβάλλοντος διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης. 
-  Φορέας συμβουλευτικής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, κάτι σαν το 
άδοξα παύσαν την δράση του Κ.Ε.Τ.Α. Αττικής, έχοντας τώρα ως εμπειρία την 
γνώση των παραμέτρων που το οδήγησαν στην αφάνεια. 

Τέλος προτείνεται, μετά την διεξαγωγή των επόμενων εκλογών ανάδειξης νέων οργάνων 
διοίκησης επιμελητηρίων (2017), να συζητηθεί και η διαδικασία εκλογής αυτών, η σύνθεσή 
τους, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας τους. 
 
                     Β. Λοιπά λειτουργικά οικονομικά θέματα 

11..    ΑΑννααδδρροομμιικκήή  ((ααππόό  0011//0011//22001155))  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  ΥΥπποουυρργγιικκήήςς    
ααππόόφφαασσηηςς  ΚΚΥΥΑΑ  7799775522((ΦΦΕΕΚΚ  33662233//ΒΒ//3311--1122--1144)),,  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  ττέέλλοοςς  γγιιαα  ττηηνν  
ααρρχχιικκήή  κκααττααχχώώρριισσηη    ((εεγγγγρρααφφήή))  σσττοο  ΓΓΕΕΜΜΗΗ  πποουυ  εειισσππρράάττττεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  ΥΥΜΜΣΣ  
πποοσσοούύ  1100,,0000  εευυρρώώ,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππααρρααμμέέννεειι  σσττοο  σσύύννοολλόό  ττοουυ    σστταα  
ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  κκααιι  νναα  μμηηνν  υυππάάρρχχεειι  θθέέμμαα  ννοομμιιμμόόττηηττααςς  σσττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή..  ((σσχχεεττιικκόό  
έέγγγγρρααφφόό  ΚΚΕΕΕΕΕΕ  ααρρ..  ππρρωωττ..  6611//1144--11--1155)).. 
ΕΕππιιππλλέέοονν  νναα  δδιιεευυκκρριιννιισσθθεείί  εεάάνν  ηη  ααππόόφφαασσηη  ααυυττήή  ααφφοορράά  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν      
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  εεγγγγρράάφφοοννττααιι  σστταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  ((ααττοομμιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκλλππ))  ήή  
μμόόννοο  εεκκεείίννεεςς  πποουυ  σσυυσσττήήννοοννττααιι  μμέέσσωω  ττωωνν  ΥΥΜΜΣΣ..  
  

                                          22..    ΘΘεεσσμμοοθθέέττηησσηη  μμεε  υυπποουυρργγιικκήή  ααππόόφφαασσηη  ((άάμμεεσσαα  ήή  μμεε  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ήή  
ττηηςς  ΔΔ..ΕΕ..  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν))  ττοουυ  ττέέλλοουυςς  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  ψψηηφφιιαακκήήςς  
υυπποογγρρααφφήήςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττηηνν    ΥΥΑΑ  7788003300  
((ΦΦΕΕΚΚ  33558866//ΒΒ//3311--1122--22001144))..  

  

  
                                          33..    ΘΘεεσσμμοοθθέέττηησσηη  πποοσσοούύ  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  ττοουυ  IInnssuulleeuurr    ααππόό  τταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα..            

((ττρροοπποοπποοίίηησσηη    ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς))..      
  
ΠΠααρρααμμέέννοοννττεεςς    σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα,,  
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                                                                                                                                                                                              ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                                                            ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
  
  
                                                                                                                                                                              ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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