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                                                                                                                                                                      ΚΚοοιινν::  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  μμέέλληη  ΚΚΕΕΕΕΕΕ  
                                κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,        
  
        ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  φφλλέέγγοονν  θθέέμμαα  ττηηςς  δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς  γγιιαα  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ννόόμμοουυ  ««ΓΓεεννιικκόό  ΕΕμμπποορριικκόό  ΜΜηηττρρώώοο»»,,  
θθεεωωρροούύμμεε    ωωςς  ππλλέέοονν  εεννδδεεδδεειιγγμμέέννηη  λλύύσσηη  ττηηνν  ππρρόότταασσηη  ααππόόσσυυρρσσηηςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττωωνν  εεππίίμμααχχωωνν  
δδιιααττάάξξεεωωνν,,  αανν  όόχχιι  όόλλοουυ    ττοουυ  ννοομμοοσσχχεεδδίίοουυ  κκααιι  ττηηνν  σσύύγγκκλλιισσηη  έέκκτταακκττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττηηςς  ΚΚΕΕΕΕΕΕ,,  
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  μμεελλεεττηηθθεείί  κκααιι  νναα  ααξξιιοολλοογγηηθθεείί  δδιιεεξξοοδδιικκάά  κκααιι  σσυυγγκκεεννττρρωωττιικκάά  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  ..    
      ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  εεππίί  ττοουυ  υυππάάρρχχοοννττοοςς  ννοομμοοσσχχεεδδίίοουυ,,  εεκκφφρράάζζοουυμμεε  ττηηνν  έέννττοοννηη  εεππιιφφύύλλααξξήή  μμααςς  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  
ββαασσιικκέέςς    ππρροοββλλέέψψεειιςς::  

1.1.  Το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  θα  ανήκει  στο  Υπ.  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης,  αποδεικνύοντας  την  
πρόθεση  του  Υπουργείου  για  υποβάθμιση  του  ρόλου  του  Επιμελητηριακού  θεσμού  .  
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς θα ανήκει στο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, αποδεικνύοντας την
πρόθεση του Υπουργείου για υποβάθμιση του ρόλου του Επιμελητηριακού θεσμού .

2.2.  Η  κατάργηση  του  Εποπτικού  Συμβουλίου  θα  έχει  αρνητικό  αντίκτυπο  στην  ενιαία  
αντιμετώπιση  συγκεκριμένων  ζητημάτων  .  
Η κατάργηση του Εποπτικού Συμβουλίου θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ενιαία
αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων .

3.3.  Η  δημιουργία  ανεξάρτητων  και  αυτοτελών  ΥΓΕΜΗ  στα  Επιμελητήρια,  δημιουργεί  υπηρεσίες  
και  υπαλλήλους  δύο  κατηγοριών  στον  ίδιο  φορέα  .  
Η δημιουργία ανεξάρτητων και αυτοτελών ΥΓΕΜΗ στα Επιμελητήρια, δημιουργεί υπηρεσίες
και υπαλλήλους δύο κατηγοριών στον ίδιο φορέα .

4.4.  Το  ποσοστό  10%  προς  την  ΚΕΕΕ  θεωρείται  υπερβολικά  υψηλό  για  την  κάλυψη  των  σχετικών  
δαπανών  ή  «οφειλών»  που  μπορεί  να  έχει.          
Το ποσοστό 10% προς την ΚΕΕΕ θεωρείται υπερβολικά υψηλό για την κάλυψη των σχετικών
δαπανών ή «οφειλών» που μπορεί να έχει.

        ΘΘεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  μμέέχχρριι  ττώώρραα  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΓΓΕΕΜΜΗΗ  μμεε  ττοο  υυππάάρρχχοονν  θθεεσσμμιικκόό  ππλλααίίσσιιοο    λλεειιττοουυρργγοούύσσεε  
ααρρκκεεττάά  κκααλλάά  κκααιι  έέμμεενναανν  μμεερριικκέέςς  λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς  πποουυ  χχρρεειιάάζζοονντταανν  δδιιεευυθθέέττηησσηη  ,,  όόππωωςς  ::    

1.1.      Η  ταξινόμηση  των  κατηγοριών  επαγγελμάτων  των  μελών  μας  βάσει  ΚΑΔ,  ούτως  ώστε    να  
προκύπτει  άμεσα  και  αυτόματα  το  Επιμελητήριο  εγγραφής  του  μέλους,  με  αποτέλεσμα  την  
άρση  των  αμφισβητήσεων,  την  καλύτερη  εικόνα  προς  τα  μέλη  μας  και  την  αρτιότερη  
εκπροσώπηση  και  παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  (ανά  κλάδο)    προς  αυτά.    

Η ταξινόμηση των κατηγοριών επαγγελμάτων των μελών μας βάσει ΚΑΔ, ούτως ώστε να
προκύπτει άμεσα και αυτόματα το Επιμελητήριο εγγραφής του μέλους, με αποτέλεσμα την
άρση των αμφισβητήσεων, την καλύτερη εικόνα προς τα μέλη μας και την αρτιότερη
εκπροσώπηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (ανά κλάδο) προς αυτά.

2.2.      Η  ενοποίηση  του  ΓΕΜΗ  με  τα  μητρώα  του  Επιμελητηρίου,  βάσει  της  παραπάνω  ταξινόμησης.    Η ενοποίηση του ΓΕΜΗ με τα μητρώα του Επιμελητηρίου, βάσει της παραπάνω ταξινόμησης.
3.3.      Η  οικονομική  κατοχύρωση  των  οικονομικών  των  Επιμελητηρίων  που  επιβαρύνονται  με  την  

λειτουργία  των  ΥΓΕΜΗ  .      
Η οικονομική κατοχύρωση των οικονομικών των Επιμελητηρίων που επιβαρύνονται με την
λειτουργία των ΥΓΕΜΗ .

      ΌΌλλαα  τταα  ππααρρααππάάννωω  κκρρίίννεεττααιι  όόττιι  ααπποοττεελλοούύνν  έένναα  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  σσυυζζήήττηησσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  υυπποοββοολλήή    
ππρροοςς  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  οολλοοκκλληηρρωωμμέέννωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααπποοφφύύγγοουυμμεε  ττηηνν  ααππααξξίίωωσσηη  ττοουυ  
θθεεσσμμοούύ  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  ττοονν    υυδδρροοκκεεφφααλλιισσμμόό  ττηηςς  ΚΚΕΕΕΕΕΕ  κκααιι  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  αασσφφυυξξίίααςς  σστταα  μμιικκρράά  
ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  ..      
      ΣΣυυννεεππώώςς  ααππόό  ττηηνν  θθέέσσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΕΕΕΕΠΠ  κκααιι  ωωςς    μμέέλλοοςς  ττηηςς  ΔΔΕΕ  ττηηςς  ΚΚΕΕΕΕΕΕ,,  ωωςς  ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  
ΈΈρρεευυννααςς  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,  θθεεωωρρώώ  όόττιι  ηη  ααννάάλληηψψηη  ππρρωωττοοββοουυλλίίααςς  ααππόό  εεσσάάςς  γγιιαα  ττηηνν    σσύύγγκκλλιισσηη  έέκκτταακκττηηςς  
ΓΓ..ΣΣ..  ττηηςς  ΈΈννωωσσήήςς  μμααςς,,  εείίννααιι  ηηθθιικκάά  κκααιι  λλεειιττοουυρργγιικκάά  μμοοννόόδδρροομμοοςς..                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                  ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ    
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                                     ΠΡΟΣ : την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος                                                                    
                                                  Υπόψη  
                                                 Προέδρου κ. Μίχαλου Κωνσταντίνου 
 
 
Θέμα  «υποβολή  παρατηρήσεων  /  προτάσεων  επί  του  σχεδίου  νόμου  για  το  ΓΕΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» 
 
     Με  το με αρ.  πρωτ.  ΕΕΠ  ΓΠ 3145/02.05.2019  έγγραφό μας,    σας  γνωρίσαμε  τις θέσεις μας 
όσον αφορά το θέμα της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο τις 
οποίες και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε. 
     Σε  κάθε  περίπτωση  σας  καταθέτουμε  συμπληρωματικά  και  τις  παρακάτω  επί  μέρους  και 
κατά άρθρο παρατηρήσεις / προτάσεις. 
 
Άρθρο 3 
Παρ. 1 εδάφιο α & β, παρ. 2 εδάφιο 3 
Αναδιατύπωση ως  εξής  : «η Δ/νση    και  τα  τμήματα  Γ.Ε.ΜΗ.  της  ΚΕΕΕ  και  των  Επιμελητηρίων 
εντάσσονται στο οργανόγραμμα, χωρίς να αποτελούν αυτοτελείς υπηρεσίες». 
 
Παρ. 4 εδάφιο α 
Αναδιατύπωση ως εξής  : «Η αρμοδιότητα εγγραφής προσδιορίζεται σε συνάρτηση με  την Κ1‐
2354 απόφαση Υφυπ. Ανάπτυξης  (ΦΕΚ 1853/Β/2006)  για την ταξινόμηση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων στα Επιμελητήρια». 
 
Σημειώνεται ότι χρήζει επικαιροποίησης και κωδικοποίησης με το σύστημα TAXIS (ΚΑΔ) για την 
άρση οποιωνδήποτε αμφισβητήσεων (αυτοματοποίηση). 
 
Παρ. 7 εδάφιο γ 
Αναδιατύπωση  ως  εξής  :  «Η  τοποθέτηση  των  προϊσταμένων  και  του  προσωπικού  των 
Υπηρεσιών  Γ.Ε.ΜΗ.  γίνεται  με  βάση  τις  ισχύουσες  διατάξεις  για  το  δημόσιο  τομέα  και  τα 
Ν.Π.Δ.Δ. (διατάξεις υπαλληλικού κώδικα)». 
 
Άρθρο 4  
Παρ. 1 
Αναδιατύπωση  ως  εξής  :  «Τη  γενική  εποπτεία  του  Γ.Ε.ΜΗ.  έχει  ο  Υπουργός  Οικονομίας  & 
Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος». 
Παρ. 3 
Κατάργηση (αφορά Επιτροπή Γ.Ε.ΜΗ. σε τριμελή τμήματα) 
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Σημειώνεται  ότι  κρίνουμε  σκόπιμη  την  επανασύσταση  του  Εποπτικού  Συμβουλίου  Γ.Ε.ΜΗ.  με 
κατάλληλη  στελέχωση  για  καθημερινή  επίλυση  θεμάτων  και  ομοιόμορφη  εφαρμογή  των 
παραμέτρων λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. 
 
Άρθρο 5  
Παρ. 1 εδάφιο β 
Αναδιατύπωση  ως  εξής  :  «το  πληροφοριακό  σύστημα  ως  σύνολο  ανήκει  στο  Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος από κοινού». 
 
Άρθρο 11 
Παρ. 2 εδάφιο θ & ι ( αφορά στοιχεία που καταχωρίζονται στη  μερίδα Γ.Ε.ΜΗ.) 
Συμφωνούμε πλήρως με την πρόταση αναδιατύπωσης της Κ.Ε.Ε.Ε. 
 
Άρθρο 29 
Παρ. 2 (αφορά τέλη Γ.Ε.ΜΗ.) 
Αναδιατύπωση  ως  εξής  :  «…..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  Κ.Ε.Ε.Ε.  που  αποτελούν  έσοδά  της  για  την  κάλυψη 
δαπανών λειτουργίας της». 
 
Άρθρο 30 
Παρ. 2 εδάφιο β 
Αναδιατύπωση ως εξής : «σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου, 
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%)»  (όπως 
άλλωστε προτείνεται και από την Κ.Ε.Ε.Ε.) 
 
 
 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΕΠ 
 
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 
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