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δ. κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα 
θέματα του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 61

Ορισμοί

Για τις ανάγκες του παρόντος μέρους, ισχύουν οι κά-
τωθι ορισμοί:

α. Ως Επιμελητήρια νοούνται οι αυτοτελείς, υποχρε-
ωτικές ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που 
ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Τα Επιμελητήρια είναι 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ασκούν τις 
αρμοδιότητες και τις δραστηριότητές τους επί ορισμένης 
χωρικής ενότητας. 

β. Ως Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια νο-
ούνται τα συλλογικά όργανα σε επίπεδο περιφέρειας 
και στα οποία συμμετέχει το σύνολο των Επιμελητηρίων 
της οικείας περιφέρειας. Συστήνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄.

γ. Ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) νοείται 
το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συστά-
θηκε με το άρθρο 5 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), με έδρα 
την Αθήνα και έχει ως μέλη της όλα τα Επιμελητήρια της 
χώρας. 

Άρθρο 62

Σκοπός Επιμελητηρίων

Σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της χωρι-
κής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους, είναι: 

α. η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιο-
μηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα 
παροχής υπηρεσιών, των εξαγωγών και κάθε κλάδου 
της οικονομίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους 
στόχους της εθνικής οικονομίας για την ανάπτυξη και 
την πρόοδο αυτής,

β. η παροχή προς την Πολιτεία τεκμηριωμένων ειση-
γήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα πάντοτε 
την οικονομική ανάπτυξη της χωρικής ενότητας όπου 
ασκούν τις αρμοδιότητές τους και την εξυπηρέτηση του 
γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας, 

γ. η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο 
γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε 
οικονομικό θέμα, 

δ. η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δραστηριό-
τητας των μελών τους, καθώς και η κατ’ εξουσιοδότηση 
άσκηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου που αφορούν 
θέματα σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας των 
επιχειρήσεων.

Άρθρο 63

Ίδρυση – Κατάργηση Επιμελητηρίων

1. Τα Επιμελητήρια ιδρύονται και καταργούνται με 
προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Ε. που παρέχεται εντός απο-

κλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών μετά την 
αποστολή σχετικού ερωτήματος από τον Υπουργό. Μετά 
την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η πρόταση του 
Υπουργού εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε..

2. Το προεδρικό διάταγμα ίδρυσης Επιμελητηρίου:
α. Ορίζει την έδρα και τη χωρική ενότητα δραστηριό-

τητας του Επιμελητηρίου.
β. Ρυθμίζει θέματα διάρθρωσης των οργανικών μο-

νάδων και κατανομής προσωπικού του Επιμελητηρίου.
γ. Ρυθμίζει κάθε άλλο σχετικό με την ίδρυση θέμα.
3. Το προεδρικό διάταγμα κατάργησης Επιμελητηρίου 

ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες και ιδίως:
α. τα θέματα που συνδέονται με τα δικαιώματα, συμπε-

ριλαμβανομένων των εμπράγματων δικαιωμάτων, τις 
υποχρεώσεις και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 
των συγχωνευόμενων Επιμελητηρίων,

β. τα θέματα που αφορούν σε εκκρεμείς δίκες,
γ. τα θέματα του προσωπικού του καταργούμενου 

Επιμελητηρίου.
4. Η χωρική ενότητα δραστηριότητας κάθε Επιμελη-

τηρίου αντιστοιχεί τουλάχιστον σε εκείνη μιας Περιφε-
ρειακής Ενότητας και δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνη 
μιας περιφέρειας, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 3852/2010 
(Α΄ 87). Με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλί-
ου μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα Επιμελητηρίου 
εντός της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών 
ενοτήτων όπου λειτουργεί.

5. Δύο ή περισσότερα όμορα Επιμελητήρια ή αμιγή 
Επιμελητήρια της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας μπο-
ρούν να συγχωνεύονται, με χωροταξικά κριτήρια εντός 
της ίδιας περιφέρειας, με προεδρικό διάταγμα κατόπιν 
πρότασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η 
πρόταση υποβάλλεται:

(α) μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. που παρέχεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών μετά την 
αποστολή σχετικού ερωτήματος από τον Υπουργό. Μετά 
την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η απόφαση 
του Υπουργού εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε., 

(β) εναλλακτικά, κατόπιν εισήγησης του οικείου Περι-
φερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

6. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης προτείνει 
την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, ιδί-
ως σε περιπτώσεις που τα μέλη Επιμελητηρίου είναι λιγό-
τερα από πέντε χιλιάδες (5.000) και από τις οικονομικές 
καταστάσεις Επιμελητηρίου, προκύπτει αδυναμία του να 
συνεχίσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον παρόντα νόμο. Η διαπιστούμενη μείωση των μελών 
πρέπει να προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία της 
προηγούμενης οικονομικής χρήσης, όπως υποβλήθηκαν 
από το εν λόγω Επιμελητήριο.

7. Το προεδρικό διάταγμα συγχώνευσης ρυθμίζει όλες 
τις λεπτομέρειες και ιδίως:

α. τα θέματα που συνδέονται με τα δικαιώματα, συμπε-
ριλαμβανομένων των εμπράγματων δικαιωμάτων, τις 
υποχρεώσεις και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 
των συγχωνευόμενων Επιμελητηρίων, 

β. τα θέματα που αφορούν σε εκκρεμείς δίκες,
γ. την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων,
δ. την ίδρυση του Επιμελητηρίου, ως νομικού προ-

σώπου δημοσίου δικαίου, που θα προκύψει μετά τη 
συγχώνευση,

user
Cross-Out

user
Cross-Out



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3397Τεύχος Α’ 171/13.11.2017

ε. τη διάρθρωση των οργανικών μονάδων του,
στ. τα θέματα του προσωπικού των συγχωνευόμενων 

Επιμελητηρίων.
8. Το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα μπορεί να προ-

βλέπει την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων του 
Επιμελητηρίου, το οποίο θα προκύψει από συγχώνευση 
και σε άλλους δήμους, εκτός της έδρας του, της περιφε-
ρειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων όπου 
λειτουργεί. 

Άρθρο 64

Μέλη

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, μέλη 
του Επιμελητηρίου είναι αυτοδίκαια τα νομικά και φυ-
σικά πρόσωπα που υποχρεούνται να εγγράφονται στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) από τη στιγμή εγγραφής τους σε 
αυτό και μέχρι τη διαγραφή τους από αυτό. Τα νομικά 
και φυσικά πρόσωπα που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά 
στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά ασκούν οικονομική ή επαγγελματική 
δραστηριότητα δικαιούνται να εγγράφονται στα Επιμε-
λητήρια. 

2. Ως μέλη του Επιμελητηρίου δικαιούνται να εγγρά-
φονται μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, στα 
οποία έχει χορηγηθεί άδεια αναστολής καταβολής του 
Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του 
συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις πα-
ραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα 
με την παρ. 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265). 
Αρμόδιο Επιμελητήριο για την εγγραφή των ανωτέρω 
προσώπων ορίζεται το Επιμελητήριο του τόπου της 
προσωρινής εισαγωγής και αποθήκευσης των εν λόγω 
αγαθών.

3. Το μητρώο μελών που τηρεί κάθε Επιμελητήριο 
ενημερώνεται από το Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τα μέλη τους 
αυτόματα για την εγγραφή και για κάθε άλλη οριστική 
πράξη. Εκτός των μητρώων που τηρούνται βάσει ειδικό-
τερων διατάξεων νόμων, τα Επιμελητήρια μπορούν να 
τηρούν και άλλα στοιχεία για τα μέλη τους σε δευτερεύ-
οντα μητρώα ή να τηρούν μητρώο επωνυμιών και δια-
κριτικών τίτλων επιχειρήσεων που δεν εγγράφονται στο 
Γ.Ε.ΜΗ., μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50)
περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ανωτέρω μητρώα 
δεν χρησιμοποιούνται στον προέλεγχο και στην κατοχύ-
ρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου εταιριών.

Άρθρο 65

Αρμοδιότητες και δραστηριότητες

Επιμελητηρίων

1. Τα Επιμελητήρια ασκούν κάθε αρμοδιότητα σχε-
τική με το σκοπό τους, καθώς και κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιότητες δημόσιου δικαίου οι οποίες σχετίζονται 
με την επιχειρηματικότητα. Επίσης συμβάλλουν στις δι-
αδικασίες ενιαίας και απλοποιημένης άσκησης οικονομι-
κής δραστηριότητας και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης τεχνικών επαγγελμάτων, 
καθώς και προώθησης νέων παραγωγικών διαδικασιών.

2. Τα Επιμελητήρια έχουν ιδίως τις παρακάτω αρμο-
διότητες:

α. Υποβάλλουν προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμ-
βουλευτικού ή γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα 
πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών 
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική 
οικονομία. Τα Επιμελητήρια διατυπώνουν τη γνώμη τους 
μέσα σε προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγα-
λύτερη των εξήντα (60) ημερών από τη γνωστοποίηση 
σε αυτά του θέματος. 

β. Μετά από πρόταση του ενός τρίτου (1/3) των ταμει-
ακώς ενήμερων μελών του Επιμελητηρίου, διεξάγουν 
δημοψήφισμα μεταξύ των ταμειακώς ενήμερων μελών 
του, για κάθε θέμα της τοπικής ή εθνικής οικονομίας που 
εμπίπτει στις γνωμοδοτικές ή συμβουλευτικές αρμοδι-
ότητές του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη 
πλειοψηφία των ψηφισάντων, εφόσον συμμετέχει το 
60% των ταμειακώς ενήμερων μελών, και κοινοποιούνται 
ως γνωμοδότηση ή εισήγηση συμβουλευτικού χαρακτή-
ρα στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον κατά 
περίπτωση αρμόδιο Υπουργό. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών 
ορίζεται η διαδικασία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, 
η οποία μπορεί να είναι ηλεκτρονική.

γ. Μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές και όργανα 
σχεδιασμού έργων υποδομής και μεριμνούν, με κάθε 
μέσο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της 
μεταποίησης, του τομέα υπηρεσιών με έμφαση στις εξα-
γωγές και γενικά για την αύξηση της παραγωγικότητας 
των μελών τους. 

δ. Χορηγούν στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής 
και καταγωγής προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/428 της Επιτροπής, 
της 10ης Μαρτίου 2015 και της παρ. Δ΄ του άρθρου 109 
του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), καταγράφουν συστηματικά 
τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα, παρέχουν πλη-
ροφορίες στα μέλη τους και στην Πολιτεία για τις αλλο-
δαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για 
άλλα συναφή θέματα. Ενημερώνουν τα μέλη τους για 
τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα. Μελετούν τις τάσεις και εξελίξεις στην 
τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία και υποβάλ-
λουν σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας. Επίσης εκπονούν μελέτες για τα 
μέλη τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές, στις 
οποίες αυτά πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εκδίδουν 
δε κατά τακτά χρονικά διαστήματα κλαδικές μελέτες, 
ανάλογα με τον ειδικότερο προσανατολισμό του κάθε 
Επιμελητηρίου και σε συνεργασία με την Κεντρική Ένω-
ση Επιμελητηρίων και το οικείο Περιφερειακό Επιμελη-
τηριακό Συμβούλιο.

ε. Λειτουργούν και υποστηρίζουν το Γ.Ε.ΜΗ. για τις 
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν έδρα στη χωρική ενότη-
τα αρμοδιότητάς τους. Συγκεκριμένα, προβαίνουν στις 
αναγκαίες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία της Υπη-
ρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), 
σύμφωνα με τους νόμους 3419/2005 (Α΄ 297) και 4441/ 
2016 (Α΄ 227). 
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στ. Διενεργούν πραγματογνωμοσύνες και δειγματολη-
ψίες και επιλύουν, με διαιτησία, εμπορικές διαφορές με 
βάση κατάλογο, που συντάσσεται κάθε δύο (2) χρόνια 
και ισχύει και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Οι 
αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις εργασίες 
που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο καθορίζο-
νται με απόφαση της οικείας Διοικητικής Επιτροπής. 

ζ. Συνιστούν επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη 
τους, υπαλλήλους τους ή τρίτους, και αναθέτουν σε εξει-
δικευμένα πρόσωπα την εκπόνηση μελετών και άλλων 
εργασιών, που έχουν σχέση με τους σκοπούς τους.

η. Αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν κατ’ εξουσιο-
δότηση και κάθε άλλο έργο συναφές με το σκοπό τους, 
ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

3. Τα Επιμελητήρια ασκούν επίσης τις εξής δραστηρι-
ότητες για την επίτευξη του σκοπού τους:

α. Μπορούν να αναλάβουν, μόνα ή σε συνεργασία με 
άλλους φορείς, τη διαχείριση: 

αα. επιχειρηματικών πάρκων, χώρων υποδοχής επιχει-
ρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών 
και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το 
ν. 3892/2011 (Α΄ 143), 

ββ. μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθ-
μών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών απο-
θηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπο-
ρευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης τέτοιων δρα-
στηριοτήτων και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες.

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνι-
στούν, είτε αυτοτελώς είτε με άλλους φορείς, εταιρείες 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 
51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) με σκοπούς:

αα. την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επι-
κοινωνιών,

ββ. την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης στα μέλη 
τους, σύμφωνα με την περίπτωση ι΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 3 του ν. 3879/2010 (Α΄163), εφόσον οι εταιρείες μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα αδειοδοτούνται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. Θ΄ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),

γγ. την υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτού-
μενων προγραμμάτων και

δδ. την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και την προαγωγή 
της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας. 

Οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών διακρίνονται σα-
φώς από τις αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου που ασκούν 
οι οργανικές μονάδες των Επιμελητηρίων. Η σύσταση 
τέτοιων εταιρειών γνωστοποιείται εντός τριών (3) μη-
νών από την ίδρυσή τους και με ευθύνη της Διοικητικής 
Επιτροπής στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
την υποβολή έκθεσης, στην οποία περιγράφεται ο οικο-
νομικός σκοπός που θα εξυπηρετεί η εταιρία, αναλύο-
νται τα μέσα και οι πόροι που θα έχει στην διάθεσή της 
για την επιδίωξή του και τεκμηριώνεται η σύνδεση των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας με την αποστολή των 
Επιμελητηρίων. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρό-
θεσμης υποβολής αυτής της έκθεσης, επιβάλλεται στα 

μέλη της Διοικητικής Επιτροπής η ποινή της αργίας έως 
δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το 
Κεφάλαιο Ζ΄. 

 γ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν 
να συμμετέχουν σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, η δραστη-
ριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δημοσίου 
συμφέροντος και οι οποίες απολαμβάνουν όλων των 
ωφελειών εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης ή επι-
χορήγησης. Η συμμετοχή σε τέτοιες εταιρείες εγκρίνεται 
από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 2042/1992 (Α΄ 75). 

δ. Τα Επιμελητήρια μπορούν να συμμετέχουν στο κε-
φάλαιο των εταιρειών των περιπτώσεων β΄ και γ΄, κα-
θώς και σε κάθε αύξηση αυτού, αλλά δεν επιτρέπεται 
οποιαδήποτε επιχορήγηση των εν λόγω εταιρειών, ούτε 
η σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών ή τεχνικού 
έργου με αυτές. 

ε. Διεξάγουν σεμινάρια, οργανώνουν συνέδρια και 
χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις στην ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες 
εκδόσεις, επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κυρίως πε-
ριεχομένου και μεριμνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές 
εκδόσεις. 

ζ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιχορη-
γούν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική 
ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνι-
κής οικονομίας, απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές 
διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για 
τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των 
ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

η. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους ενι-
σχύουν οικονομικά δράσεις επαγγελματικών συλλόγων, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων συνδικα-
λιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, 
και εργοδοτικών οργανώσεων στο πλαίσιο του σκοπού 
τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις 
επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετή-
σιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.

θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης 
των μελών τους σχετικά με το έργο που επιτελούν. Για 
την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας διατηρούν υπο-
χρεωτικά ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύονται, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα, οι οικονομικές καταστάσεις 
τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος 
προγραμματισμός και ο απολογισμός δράσεων, καθώς 
και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την αποστολή 
των επιμελητηρίων. Το συνολικό ποσό που διατίθεται 
ετησίως για δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, μέσω 
καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ετήσιων τακτικών εσό-
δων κάθε Επιμελητηρίου. 

ι. Συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων ανά-
γκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήττουν 
τη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους, όμορη περιοχή 
ή την επικράτεια στο σύνολό της. 

4. Η πραγματοποίηση των δαπανών, που αφορούν στις 
δραστηριότητες των εδαφίων στ΄, ζ΄ και η΄ της παρα-
γράφου 3, υλοποιούνται με απόφαση της διοικούσας 
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επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με αναλυτικό πίνακα 
στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Κάθε δημόσια αρχή και φορέας του δημόσιου τομέα 
υποχρεούται, αν αυτό δεν αντίκειται στις κείμενες δια-
τάξεις, να παρέχει στα Επιμελητήρια κάθε πληροφορία 
που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών τους 
και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. 

Άρθρο 66

Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων

1. Τα Επιμελητήρια αναλαμβάνουν τη λειτουργία και 
το συντονισμό των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων 
(Κ.Υ.ΕΠΙΧ.). Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή 
διοικητικών πληροφοριών και η υποστήριξη των εται-
ρειών κάθε νομικής μορφής, καθώς και των ατομικών 
επιχειρήσεων, στη διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου 
δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση 
της τελικής πράξης. Προς αυτό το σκοπό συνεργάζονται 
με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, υπό την επι-
φύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την οργάνωση και 
λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), 
των Υπηρεσιών μιας Στάσης και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.. 

2. Το Κ.Υ.ΕΠΙΧ. ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
α. ενημερώνει και πληροφορεί τις επιχειρήσεις για τις 

ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικη-
τικών υποθέσεων, 

β. παραλαμβάνει αιτήσεις επιχειρήσεων για τη διεκπε-
ραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσί-
ου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτό-
κολλο. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων 
κατά την παρ. 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), 

γ. ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των επιχειρή-
σεων και, αν για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαι-
τούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με 
την αίτηση, το Κ.Υ.ΕΠΙΧ. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει 
με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των επι-
χειρήσεων, 

δ. διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων 
των επιχειρήσεων, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή 
τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το 
τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρε-
σία και πάλι στο Κ.Υ.ΕΠΙΧ. όπου είχε υποβληθεί η αρχική 
αίτηση, από το οποίο το παραλαμβάνει εξουσιοδοτημέ-
νος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή αποστέλλεται στην 
επιχείρηση από το Κ.Υ.ΕΠΙΧ. στη διεύθυνση που έχει 
δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή,

ε. διεκπεραιώνει τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 
του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) για την άσκηση μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότη-
τας το Κ.Υ.ΕΠΙΧ. πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας, μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των 
εφαρμόσιμων απαιτήσεων του σχετικού προτύπου από 
το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Βιομηχανίας, η οποία αναρτάται στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Δεν μπορεί να μετάσχει στις συνεδριάσεις του 
αρμόδιου οργάνου χορήγησης έγκρισης ή ελέγχου δρα-
στηριότητας, η οποία υπάγεται στη διαδικασία της γνω-
στοποίησης, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υλικό ή ηθικό 

συμφέρον από την άσκηση της δραστηριότητας ή είναι 
συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως το δεύτερο 
βαθμό, με άλλο πρόσωπο που έχει τέτοιο συμφέρον.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επι-
μελητηρίου η οποία κοινοποιείται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, συστήνονται Κ.Υ.ΕΠΙΧ. 
στην έδρα ή σε παραρτήματα κάθε Επιμελητηρίου και 
ορίζεται η χωρική αρμοδιότητα, καθώς και ο κανονισμός 
λειτουργίας τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω 
προθεσμίας, η απόφαση εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κ.Ε.Ε. 
και του οικείου Επιμελητηρίου.

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περί-
πτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε., 
η οποία κοινοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
εξήντα (60) ημερών, ορίζονται οι κατηγορίες υποθέσεων 
που διεκπεραιώνονται από τα Κ.Υ.ΕΠΙΧ. και εξειδικεύε-
ται η διαδικασία διεκπεραίωσής τους, καθώς και οι όροι 
διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων 
που τις υποστηρίζουν. Μετά την παρέλευση της ανωτέ-
ρω προθεσμίας, η απόφαση εκδίδεται χωρίς γνώμη της 
Κ.Ε.Ε. και του οικείου Επιμελητηρίου.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ρυθμίζεται 
αναλυτικά η διαδικασία πιστοποίησης και λειτουργίας 
των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών 
έγκρισης και γνωστοποίησης μεταποιητικών δραστη-
ριοτήτων.

Άρθρο 67

Δομή – Οργάνωση Επιμελητηρίων

1. Τα Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους στα εξής 
τμήματα ανάλογα με τη δραστηριότητα των μελών τους: 
α) μεταποιητικό, β) εμπορικό και γ) υπηρεσιών. Ειδικά 
τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη 
τους σε τμήματα επαγγελματιών και υπηρεσιών, ενώ τα 
Βιοτεχνικά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους σε 
τμήματα βιοτεχνών και υπηρεσιών.

2. Τα Τμήματα δεν έχουν αυτοτέλεια. Την προεδρία 
τους ασκεί ο αιρετός πρόεδρός τους ή ο νόμιμος αναπλη-
ρωτής του. Τα Τμήματα εισηγούνται προς τη διοίκηση 
του οικείου Επιμελητηρίου, για κάθε θέμα της αρμοδι-
ότητάς τους.

3. Το αντικείμενο δραστηριότητας των επιχειρήσεων 
για την κατάταξή τους κατά τις διατάξεις του Μέρους Β΄ 
του παρόντος, ανά Επιμελητήριο ή τμήμα Επιμελητη-
ρίου, κρίνεται σύμφωνα με την κύρια δραστηριότητά 
τους όπως αυτή προκύπτει από την Εθνική Ονοματολο-
γία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, που ορίζεται με την 
1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (Β΄ 2149) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται 
οι κύριοι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας επιχειρήσεων 
που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα. Όταν το αντικείμενο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν περιλαμβάνεται 
στις διακρίσεις αυτές, τότε οι οικείες επιχειρήσεις τα-
ξινομούνται στα κατά περίπτωση Επιμελητήρια ή στα 
τμήματα αυτών, σύμφωνα με το αντικείμενο που δηλώ-
νουν ή που προκύπτει από τα προσαγόμενα έγγραφα 
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(καταστατικό ή έναρξη επιτηδεύματος) και το οποίο ευ-
ρίσκεται εγγύτερα προς δραστηριότητα που ρυθμίζεται 
από τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρόντος. 

4. Μέλος μπορεί να ζητήσει τη μετακίνησή του σε 
διαφορετικό τμήμα ή διαφορετικό Επιμελητήριο της 
Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα του, 
εφόσον προκύπτει ότι έχει τουλάχιστον έναν (1) κύριο 
κωδικό αριθμό δραστηριότητας που αντιστοιχεί στο 
τμήμα ή το Επιμελητήριο στο οποίο αιτείται να μετακι-
νηθεί. Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους στο οικείο 
Επιμελητήριο, επιλαμβάνεται τριμελής επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και αποτελείται από έναν υπάλληλο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελη-
τήρια της Περιφέρειας Αττικής ή της οικείας Περιφέρει-
ας για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια, ως Πρόεδρο, και από 
έναν εκπρόσωπο καθενός από τα δύο Επιμελητήρια. Αν 
αμφισβητείται η κατάταξη μέλους σε Τμήμα του οικείου 
Επιμελητηρίου επιλαμβάνεται η Διοικητική Επιτροπή του 
οικείου Επιμελητηρίου.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οι-
κείου Επιμελητηρίου μπορεί να ιδρύονται και άλλα Τμή-
ματα. Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους σε Τμήμα 
του οικείου Επιμελητηρίου, επιλαμβάνεται η Διοικητική 
Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά.

6. Για τη δημιουργία Τμήματος σε Επιμελητήρια, τα 
οποία εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας, απαιτούνται τουλάχιστον διακόσιες (200) 
επιχειρήσεις και για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της Χώ-
ρας απαιτούνται τουλάχιστον εκατό (100) επιχειρήσεις. 
Ο αριθμός των επιχειρήσεων που απαιτείται κατά το 
προηγούμενο εδάφιο μπορεί να μειώνεται, σε εξαιρε-
τικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 
του οικείου Επιμελητηρίου, με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 68

Όργανα διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων είναι το Δι-
οικητικό Συμβούλιο και η Διοικητική Επιτροπή. 

Άρθρο 69

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται 
από τα μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν δικαίωμα ψή-
φου κατά το άρθρο 72, με εκλογές που διεξάγονται κάθε 
τέταρτο έτος, σε ημερομηνία μεταξύ της 15ης Νοεμβρί-
ου και της 15ης Δεκεμβρίου που ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου. 

2. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση τα εγγεγραμ-
μένα στο Επιμελητήριο μέλη ως εξής: 

α. μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), είκοσι ένα (21) 
μέλη, 

β. από δεκαπέντε χιλιάδες και ένα (15.001) έως είκοσι 
πέντε χιλιάδες (25.000), τριάντα ένα (31) μέλη, 

γ. από είκοσι πέντε χιλιάδες και ένα (25.001) έως τριά-
ντα πέντε χιλιάδες (35.000), σαράντα ένα (41) μέλη, 

δ. από τριάντα πέντε χιλιάδες και ένα (35.001), πενήντα 
ένα (51) μέλη,

ε. στα Διοικητικά Συμβούλια των Επιμελητηρίων Κυ-
κλάδων και Δωδεκανήσου, πενήντα ένα (51) μέλη και

στ. στα Διοικητικά Συμβούλια των Επιμελητηρίων 
Αττικής και Θεσσαλονίκης, με αριθμό εγγεγραμμένων 
μελών μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), σαράντα ένα 
(41) μέλη.

3. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Τμήματος 
στο Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τα εξής κριτήρια:

α. τον αριθμό των μελών του κάθε Τμήματος, 
β. τη συνεισφορά αυτών στην τοπική οικονομία και 
γ. τις θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δρα-

στηριότητά τους.
4. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκο-

ντα εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδο-
σης της απόφασης της εφορευτικής επιτροπής, με την 
οποία ανακηρύσσονται οι εκλεγόμενοι. Η ανάληψη των 
καθηκόντων κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν εμπο-
δίζεται από την υποβολή ενστάσεων κατά του κύρους 
των αρχαιρεσιών ή της εκλογής συγκεκριμένου μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του απερχόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου ίσχυει ως την ανάληψη καθη-
κόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα 
θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσι-
ών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα 
θέματα αυτά, εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό, τον 
ισολογισμό τον προϋπολογισμό και τον προγραμματι-
σμό δράσεων του Επιμελητηρίου, παύει ή αντικαθιστά 
μέλη της Διοικητικής Επιτροπής , με απόφαση της πλει-
οψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του, 
και αποφασίζει για κάθε θέμα, που έχει σχέση με την 
επιμελητηριακή δραστηριότητα. Σε περίπτωση παύσης 
ή αντικατάστασης του συνόλου των μελών της Διοικητι-
κής Επιτροπής και μέχρι τον ορισμό νέων, τα καθήκοντα 
αυτής ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

6. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διεξά-
γονται δημόσια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα 
από σχετική αιτιολόγηση, κεκλεισμένων των θυρών, 
τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτός από το μήνα Αύ-
γουστο, έκτακτα δε εφόσον ζητηθεί από τα δύο πέμπτα 
(2/5) των μελών του. Η διεξαγωγή των έκτακτων συνεδρι-
άσεων είναι δυνατή και μέσω εφαρμογών Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (τηλεδιάσκεψη). Για τα 
Επιμελητήρια, η χωρική αρμοδιότητα των οποίων εκτεί-
νεται σε περισσότερα του ενός νησιά, οι τακτικές συνε-
δριάσεις μπορούν να διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν είναι 
παρούσα η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και, αν 
διεξάγεται επαναληπτική συνεδρίαση, με την παρουσία 
του ενός τρίτου (1/3) των μελών, οι δε αποφάσεις του 
λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

7. Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμης της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, θεσπίζεται ο ενιαίος 
κανονισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Διοικητι-
κού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Το Διοικητικό Συμ-
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βούλιο μπορεί, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει μέρος των 
αρμοδιοτήτων του στη Διοικητική Επιτροπή. Απαγορεύ-
εται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού 
Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση των οικονομι-
κών καταστάσεων του Επιμελητηρίου, στη σύσταση εται-
ρειών ή στη συμμετοχή σε εταιρείες και στην πρόσληψη 
προσωπικού. Η μεταβίβαση των λοιπών αρμοδιοτήτων 
ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε 
Επιμελητηρίου μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα 
ψήφου:

 α. ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της έδρας 
του Επιμελητηρίου και της οικείας ομοσπονδίας επαγ-
γελματιών και βιοτεχνών, 

β. ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του οικείου Περιφε-
ρειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου,

 γ. οι πρόεδροι του οικείου Συνδέσμου Εμπορικών 
Αντιπροσώπων και του οικείου Συνδέσμου Βιομηχανιών 
και του οικείου Συνδέσμου Εξαγωγέων, 

δ. ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Δή-
μων (ΠΕΔ) της οικείας Περιφέρειας,

ε. ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας 
ή των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες εκτείνεται η 
χωρική αρμοδιότητα του Επιμελητήριου,

στ. πρώην Πρόεδροι του Επιμελητηρίου.
9. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμ-

μετέχουν επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο διοικητικός 
προϊστάμενος του Επιμελητηρίου, οι προϊστάμενοι των 
διευθύνσεων και, κατά περίπτωση, οι προϊστάμενοι άλ-
λων οργανικών μονάδων, καθώς και εκπρόσωπος του 
συλλόγου των εργαζομένων στο Επιμελητήριο.

10. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, που αναπληρώ-
νεται από τους αντιπροέδρους κατά τη σειρά της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 70, προεδρεύει των συνεδριάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου και προσκαλεί τα μέλη στις 
συνεδριάσεις. 

Άρθρο 70

Διοικητική Επιτροπή

1. Η Διοικητική Επιτροπή κάθε Επιμελητηρίου αποτε-
λείται από επτά (7) μέλη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελείται από είκοσι ένα (21) ή τριάντα ένα (31) ή σα-
ράντα ένα (41) μέλη και εννέα (9) μέλη όταν το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποτελείται από πενήντα ένα (51) μέλη. Ειδι-
κά οι διοικητικές επιτροπές των Επιμελητηρίων Κυκλά-
δων και Δωδεκανήσου αποτελούνται από επτά (7) μέλη. 

2. Η Διοικητική Επιτροπή ψηφίζει τον κανονισμό λει-
τουργίας της, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβού-
λιο. Είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την εύρυθμη λει-
τουργία του Επιμελητηρίου και λαμβάνει οποιαδήποτε 
απόφαση προς το σκοπό αυτόν, συγκαλεί το Διοικητικό 
Συμβούλιο και εκτελεί τις αποφάσεις αυτού, εγκρίνει και 
διενεργεί τις δαπάνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του Κεφαλαίου Γ. Ειδικότερα, είναι αρμόδια:

α. για την εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου σε επιτρο-
πές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής, 

β. για τη χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων βεβαι-
ώσεων, 

γ. για πραγματογνωμοσύνες, δειγματοληψίες και δι-
αιτησίες, 

δ. για τη σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας,
ε. για την ανάθεση εκπόνησης μελετών, με τις προϋπο-

θέσεις του άρθρου 77, καθώς και την έκδοση περιοδικών 
και βιβλίων, 

στ. για την επιμέλεια της σύνταξης, την υποβολή προς 
έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, καθώς και τη σύνταξη του απολογι-
σμού και του προγραμματισμού του Επιμελητηρίου. 

3. Η Διοικητική Επιτροπή αναθέτει στα μέλη της καθή-
κοντα εποπτείας, παρακολούθησης και σχεδιασμού των 
εργασιών του Επιμελητηρίου ως εξής: 

α. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου προεδρεύει των 
συνεδριάσεων της Διοικητικής Επιτροπής, κατευθύνει 
και συντονίζει τις ενέργειές της, την ενημερώνει για κάθε 
επείγον ζήτημα και συμβάλλει στην επίλυσή του. Επίσης, 
εκπροσωπεί το Επιμελητήριο ενώπιον των αρχών και 
υπογράφει τα έγγραφα του Επιμελητηρίου, με τα οποία 
υλοποιούνται οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής 
και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιρούνται τα έγγρα-
φα, που υπογράφονται από τον οικονομικό επόπτη, σύμ-
φωνα με την περίπτωση δ΄ του παρόντος, καθώς και τα 
έγγραφα, που υπογράφονται από τον διοικητικό προϊ-
στάμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 80. 

β. Οι αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον πρόεδρο κατά 
τη σειρά εκλογής τους. Όταν η Διοικητική Επιτροπή έχει 
επτά (7) μέλη, οι αντιπρόεδροι είναι δύο (2). Όταν η Δι-
οικητική Επιτροπή έχει εννέα (9) μέλη, οι αντιπρόεδροι 
είναι τρεις (3). 

γ. Ο γενικός γραμματέας εποπτεύει την εφαρμογή των 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοι-
κητικής Επιτροπής από τις οργανικές μονάδες του Επι-
μελητηρίου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των 
οργάνων του Επιμελητηρίου και αναπληρώνει κατά πε-
ρίπτωση, τον οικονομικό επόπτη, τον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. 
και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και τον Υπεύθυνο Συμ-
βουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

δ. Ο οικονομικός επόπτης:
αα. εποπτεύει την είσπραξη των πόρων του Επιμελη-

τηρίου για την πληρωμή δαπανών, 
ββ. παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

και την εν γένει οικονομική κατάσταση και περιουσία 
του Επιμελητηρίου, 

γγ. υπογράφει μαζί με τον οικονομικό προϊστάμενο 
όλα τα εντάλματα και τις επιταγές του Επιμελητηρίου, 

δδ. υπογράφει την έκθεση, στην οποία αιτιολογείται 
κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα, 
κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, έσοδα 
ή έξοδα του Επιμελητηρίου, για την οποία υπάρχουν δι-
αθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία,

εε. αναπληρώνει νόμιμα τον γενικό γραμματέα σε πε-
ρίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τελευταίου. 

ε. Ο Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρή-
σεων είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία των 
οργανικών μονάδων Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ. και Κ.Υ.ΕΠΙΧ. του 
Επιμελητηρίου. Ειδικότερα:

αα. διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα προτάσεις για τη 
βελτίωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου αυτού και 
την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου των Κ.Υ.ΕΠΙΧ., 
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σε συνεργασία με τους προϊστάμενους των οικείων ορ-
γανικών μονάδων του Επιμελητηρίου, 

ββ. παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση των 
προθεσμιών που ορίζει ο νόμος σχετικά με την κατα-
χώρηση και τη δημοσίευση πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.,

γγ. μεριμνά για τη συμμετοχή των υπαλλήλων των ορ-
γανικών μονάδων σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα, καθώς και την επαρκή στελέχωση αυτής, σύμφωνα με 
τις εισηγήσεις των προϊσταμένων των οικείων οργανικών 
μονάδων,

δδ. εποπτεύει την απρόσκοπτη εφαρμογή των τεχνι-
κών αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα του Γ.Ε.ΜΗ. 
από τις οργανικές μονάδες Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ. και Κ.Υ.ΕΠΙΧ..

στ. Ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επι-
χειρήσεων είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση δράσεων του Επιμελητηρίου που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μελών του 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα: 

αα. μεριμνά για την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση 
των μελών του Επιμελητηρίου σχετικά με διεθνείς εκθέ-
σεις που άπτονται των δραστηριοτήτων τους και συντο-
νίζει τη συμμετοχή τους σε αυτές, 

ββ. επιμελείται, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους 
των αρμόδιων οργανικών μονάδων, της διοργάνωσης 
ενημερωτικών συνεδρίων και ημερίδων με αντικείμενο 
το θεσμικό πλαίσιο που διέπει όλα τα στάδια του κύκλου 
ζωής μιας επιχείρησης, ευκαιρίες ιδιωτικής ή δημόσιας 
χρηματοδότησης, καθώς και δυνατότητες λειτουργικής 
αναβάθμισης μιας εταιρίας,

γγ. έχει τη γενική εποπτεία των εκδόσεων του Επιμε-
λητηρίου. 

4. Η Διοικητική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει και άλλα 
καθήκοντα στα υπόλοιπα μέλη.

5. Η Διοικητική Επιτροπή συγκαλείται από τον πρό-
εδρο αυτής ή ύστερα από αίτημα δύο (2) τουλάχιστον 
μελών της, λαμβάνει τις αποφάσεις της με απόλυτη πλει-
οψηφία των παρόντων μελών και συνεδριάζει νόμιμα, αν 
είναι παρούσα η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, οι 
δε αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών.

6. Με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, ο πρόεδρος μπορεί να μεταβι-
βάζει το δικαίωμα υπογραφής συγκεκριμένων εγγράφων 
στον γενικό γραμματέα, στον επόπτη Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπη-
ρέτησης Επιχειρήσεων, στον επόπτη Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Επιχειρήσεων, στον οικονομικό επόπτη ή 
σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων των Επιμελη-
τηρίων. 

Άρθρο 71

Αναπλήρωση και αυτοδίκαιη έκπτωση μελών

Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητικής

Επιτροπής και εκτελεστικών επιτροπών

1. Θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έμει-
νε κενή συμπληρώνεται από τον πίνακα επιλαχόντων 
του ίδιου συνδυασμού. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, ο 
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης διορίζει τα ελλεί-
ποντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλέγοντας 
αυτά, μεταξύ πέντε (5), έως δέκα (10) προσώπων, τα 

οποία υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο από προ-
τεινόμενο κατάλογο του οικείου συνδυασμού.

2. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου μειωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, κάτω από το μισό, 
διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Δι-
οικητικής Επιτροπής εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση 
του ή το αξίωμά του, εφόσον απουσιάσει αδικαιολόγητα 
σε περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή 
απολέσει την ιδιότητα του εκλογέα ή του εκλόγιμου, για 
τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 
4 του άρθρου 72. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει σχε-
τική διαπιστωτική πράξη, κατά την πρώτη συνεδρίασή 
του μετά τη συνδρομή του λόγου έκπτωσης και, αν δεν 
εκδοθεί η πράξη αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη 
σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Υπουργός Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης.

4. Θέση μέλους της Διοικητικής Επιτροπής που κε-
νώθηκε συμπληρώνεται κατόπιν ψηφοφορίας στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ανήκει στον ίδιο 
συνδυασμό.

5. Τα μέλη που απώλεσαν την ιδιότητα του εκλογέα ή 
εξέπεσαν από το αξίωμά τους για οποιονδήποτε λόγο 
δεν μπορούν να επανεκλεγούν στις αμέσως επόμενες 
εκλογές.

Άρθρο 72

Δικαίωμα ψήφου

1. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη των Επιμελητηρίων, 
εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει του-
λάχιστον ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στο οικείο 
Επιμελητήριο, ως εξής:

α. Κάθε φυσικό πρόσωπο διαθέτει μία ψήφο.
β. Κάθε προσωπική εταιρεία διαθέτει δύο ψήφους. Το 

δικαίωμα ψήφου ασκείται ως εξής:
αα. για τις ομόρρυθμες εταιρείες, από δύο ομόρρυθ-

μους εταίρους της, που υποδεικνύονται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτών,

ββ. για τις ετερόρρυθμες εταιρείες, είτε από δύο ομόρ-
ρυθμους εταίρους είτε από τον ομόρρυθμο και έναν ετε-
ρόρρυθμο εταίρο, που υποδεικνύονται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτών.

γ. Κάθε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διαθέτει δύο 
ψήφους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται είτε από δύο δι-
αχειριστές είτε από έναν διαχειριστή και έναν εταίρο, οι 
οποίοι υποδεικνύονται από την εταιρεία. 

δ. Κάθε μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ-
νης διαθέτει μία ψήφο. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από 
τον διαχειριστή της.

ε. Κάθε Ανώνυμη Εταιρεία διαθέτει τρεις ψήφους. Το 
δικαίωμα ψήφου ασκείται από τρεις εκπροσώπους, οι 
οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή ανώτατα διοικητικά στελέχη και υποδεικνύονται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο.

στ. Κάθε μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εται-
ρεία διαθέτει μία ψήφο. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται 
από τον διαχειριστή της. 
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ζ. Οι υπόλοιπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες δι-
αθέτουν δύο ψήφους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται είτε 
από δύο διαχειριστές είτε από έναν διαχειριστή και έναν 
εταίρο που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

η. Κάθε υποκατάστημα ημεδαπής επιχείρησης διαθέτει 
μία ψήφο ανά Επιμελητήριο. Σε περίπτωση που περισσό-
τερα του ενός υποκαταστήματα ημεδαπής επιχείρησης 
είναι εγγεγραμμένα στο ίδιο Επιμελητήριο, δικαίωμα 
ψήφου έχει μόνο ένα υποκατάστημα, που υποδεικνύ-
εται από τη διοίκηση της έδρας. Το δικαίωμα ψήφου 
ασκείται από τον διευθυντή του υποκαταστήματος ή 
τον αναπληρωτή αυτού.

θ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία πε-
ριορισμένης ευθύνης διαθέτει μία ψήφο, υπό τον όρο 
της αμοιβαιότητας. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο.

ι. Κάθε συνεταιρισμός διαθέτει δύο ψήφους. Το δικαί-
ωμα ψήφου ασκείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 
Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει 
να είναι του μέλη του Δ.Σ..

2. Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που 
έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. 
μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρού-
νται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα ή υποκατα-
στήματα ημεδαπών επιχειρήσεων, μέλη του Επιμελη-
τηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας 
Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο 
μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρού-
νται ταμειακώς ενήμερα.

3. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερού-
νται του δικαιώματος ψήφου: 

α. όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους 
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

β. όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση,
γ. όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποια-

δήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, 
νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστο-
γραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, 
τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336, 338, 339, 342, 
343, 345, 346, 347, 348Α, 349, 350, 351, 351Α, και 353 
του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του νόμου περί 
ναρκωτικών,

δ. όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυ-
λάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις 
ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για 
παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παρα-
βάσεις του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και δεν έχουν παρέλθει 
τέσσερα (4) έτη από την αποκατάστασή τους,

ε. όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση 
πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή αυτοί που οι 
επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.

4. Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα 
και διετέλεσαν μέλη Επιμελητηρίου τουλάχιστον για δύο 
(2) τελευταία έτη ή για τρία (3) έτη την πενταετία πριν 
από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών, είτε ατο-
μικά είτε ως μέλη ή διαχειριστές προσωπικών εταιρειών, 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιο-
ρισμένης ευθύνης ή ως μέλη διοικητικών συμβουλίων 
ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι 
υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσε-
ων. Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι είναι εκλόγιμοι.

Άρθρο 73

Διεξαγωγή εκλογών και κατανομή εδρών

1. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα 
του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με 
το σύστημα της απλής αναλογικής. 

2. Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού περιλαμβάνει 
τουλάχιστον έναν υποψήφιο από κάθε Τμήμα του Επι-
μελητηρίου. Ο αριθμός των υποψήφιων ανά συνδυασμό 
από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο 
(1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Όταν ο συνολικός αριθμός των υποψηφί-
ων ενός συνδυασμού είναι μικρότερος από τον αριθμό 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των 
υποψήφιων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται 
τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού 
των υποψηφίων. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλο-
ποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον 
το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

3. Ο αριθμός των εκπροσώπων για το Δ.Σ κάθε Επιμε-
λητηρίου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα 
με την εκλογική τους δύναμη ως εξής:

α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται 
δια του συνολικού αριθμού των εδρών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί 
το εκλογικό μέτρο. 

β. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες 
φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύ-
ρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Συνδυασμός που περι-
λαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που 
του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι 
υποψήφιοί του. 

γ. Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου καταλαμβάνει την 
πρώτη έδρα του συνδυασμού σε τμήμα της επιλογής 
του, στο οποίο ο συνδυασμός έχει λάβει τουλάχιστον 
μία (1) έδρα.

δ. Οι έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο που δεν έχουν 
διατεθεί με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων 
κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς κατά σειρά 
μεγέθους των υπολοίπων τους. 

4. Οι εκπρόσωποι για το Δ.Σ. κάθε συνδυασμού, οι 
οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία της 
παραγράφου 3, κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων 
ως εξής:

α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά Τμήμα 
διαιρείται με το συνολικό αριθμό των εδρών του οικείου 
Τμήματος, όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με τη δι-
αδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 69. Το πηλίκο 
της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο του 
Τμήματος.

β. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει ανά Τμήμα τόσες έδρες, 
όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο του Τμήματος 
στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε στο 
οικείο Τμήμα. 

γ. Αν ο συνολικός αριθμός εδρών που καταλαμβάνει 
ένας συνδυασμός από όλα τα Τμήματα, σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο, είναι μεγαλύτερος του αριθμού 
των εδρών που δικαιούται, σύμφωνα με την παράγραφο 
3, οι πλεονάζουσες έδρες ανακατανέμονται ως εξής:
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αα. οι πλεονάζουσες έδρες του συνδυασμού αφαιρού-
νται ανά μία από εκείνα τα τμήματα στα οποία ο συνδυ-
ασμός συγκέντρωσε τα χαμηλότερα ποσοστά ψήφων 
κατά αύξουσα σειρά,

ββ. στη συνέχεια, αυτές οι έδρες κατανέμονται ανά 
μία και κατά φθίνουσα σειρά σε εκείνους τους συνδυ-
ασμούς οι οποίοι δικαιούνται επιπλέον έδρες και έχουν 
συγκεντρώσει τα υψηλότερα ποσοστά ψήφων σε αυτά 
τα τμήματα. 

δ. Οι έδρες των επιμέρους Τμημάτων που παραμένουν 
αδιάθετες κατανέμονται ως εξής: 

αα. Ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός καταλαμβάνει 
αδιάθετες έδρες κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων 
στα επιμέρους Τμήματα μέχρι να συμπληρώσει το συνο-
λικό αριθμό των εδρών που δικαιούται. Αν ο συνολικός 
αριθμός εδρών που καταλαμβάνει ο συνδυασμός από 
όλα τα Τμήματα εξακολουθεί να είναι μικρότερος του 
αριθμού των εδρών που δικαιούται σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 3, καταλαμβάνει διαδοχικά τις επιπλέον έδρες 
σε εκείνα τα τμήματα όπου υπάρχουν αδιάθετες έδρες 
και ο συνδυασμός συγκέντρωσε τα υψηλότερα ποσοστά 
ψήφων κατά φθίνουσα σειρά.

ββ. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται ακολούθως, κατά 
σειρά συνολικού αριθμού ψήφων, για τους υπόλοιπους 
συνδυασμούς, οι οποίοι δικαιούνται αδιάθετες έδρες.

ε. Συνδυασμός που δικαιούται έδρες σύμφωνα με 
την κατανομή της παραγράφου 3 και έχει λάβει αριθμό 
έγκυρων ψηφοδελτίων, ο οποίος είναι μικρότερος από 
τα εκλογικά μέτρα όλων των Τμημάτων, καταλαμβάνει 
τις έδρες στα Τμήματα όπου διαθέτει το μεγαλύτερο 
υπόλοιπο.

στ. Συνδυασμός που έχει το ίδιο υπόλοιπο σε περισσό-
τερα του ενός Τμήματος καταλαμβάνει αδιάθετη έδρα 
στο Τμήμα όπου έλαβε τις λιγότερες έδρες κατά την 
πρώτη κατανομή.

 5. Οι έδρες καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους 
κάθε συνδυασμού, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τους 
περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 

6. Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν μέχρι τρεις (3) 
υποψηφίους του οικείου Τμήματος. Ψηφοδέλτιο συνδυα-
σμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους 
ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτί-
μησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτίμησης 
προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. 

7. Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται 
ο επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε του-
λάχιστον το 50% των ψήφων. Αν κανείς συνδυασμός 
δεν συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των επικεφαλής των 
συνδυασμών που συμμετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη 
συνεδρίαση του οργάνου, η οποία λαμβάνει χώρα εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή του Διοικητικού 
Συμβουλίου και κατόπιν πρόσκλησης της απερχόμενης 
Διοικητικής Επιτροπής ή, αν αυτή παραληφθεί, του δι-
οικητικού προϊσταμένου του Επιμελητηρίου. Αν κανείς 
από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει 
την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβά-
νεται στην ίδια συνεδρίαση και ως πρόεδρος εκλέγεται 

ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειο-
ψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν 
τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Επα-
νεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Προέδρου 
επιτρέπεται μία φορά. μετά από απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία 
των δύο τρίτων των μελών του.

8. Οι εκλογές διεξάγονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, 
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των 
μελών του.

9. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμη της 
Κ.Ε.Ε., ρυθμίζονται τα λοιπά διαδικαστικά θέματα διε-
ξαγωγής των εκλογών και ιδίως:

α. η συγκρότηση και λειτουργία των εκλογικών επι-
τρόπων, η σύνταξη εκλογικών καταλόγων, ο τύπος του 
ψηφοδελτίου, η ανακήρυξη υποψηφίων, η εποπτεία και 
προπαρασκευή των εκλογών, καθώς και η έναρξη, διε-
ξαγωγή και λήξη της ψηφοφορίας, μέχρι την ανακήρυξη 
των επιτυχόντων υποψηφίων,

β. η διαδικασία και το πληροφοριακό σύστημα διε-
ξαγωγής των εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία, η 
μέθοδος ταυτοποίησης των εκλογέων, η συγκρότηση 
της εφορευτικής επιτροπής, η οποία θα έχει την ευθύνη 
διενέργειας της ψηφοφορίας και εξαγωγής των αποτε-
λεσμάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

10. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Ε., 
καθορίζεται το εύρος της αποζημίωσης των μελών των 
εκλογικών και εφορευτικών επιτροπών, καθώς και του 
βοηθητικού προσωπικού αυτών.

Άρθρο 74

Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής

1. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
εκλογή του Προέδρου του Επιμελητηρίου και με πρό-
σκληση αυτού, συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Επιμελητηρίου και εκλέγει τα υπόλοιπα μέλη της Διοι-
κητικής Επιτροπής αυτού με τη διαδικασία που ορίζουν 
τα Μέρη Β΄ και Γ΄ του π.δ. 95/2006 (Α΄ 96). Αν δεν έχει 
εκλεγεί Πρόεδρος, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της πα-
ραγράφου 7 του άρθρου 73, η πρόσκληση αποστέλλεται 
από την απερχόμενη Διοικητική Επιτροπή.

2. Στα Επιμελητήρια, όπου η Διοικητική Επιτροπή 
απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, η θέση του δεύτερου 
Αντιπροέδρου καταλαμβάνεται από υποψήφιο, ο οποίος 
προέρχεται από το δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό, αν 
αυτός έχει καταλάβει έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο 
και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 30% των έγκυρων 
ψηφοδελτίων. 

3. Στα Επιμελητήρια όπου η Διοικητική Επιτροπή 
απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, η θέση του δεύτερου 
Αντιπροέδρου καταλαμβάνεται από υποψήφιο, ο οποίος 
προέρχεται από το δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό, αν 
αυτός έχει καταλάβει έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο 
και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 30% των έγκυρων 
ψηφοδελτίων. Η θέση του τρίτου Αντιπροέδρου κατα-
λαμβάνεται από υποψήφιο, ο οποίος προέρχεται από τον 
τρίτο σε ψήφους συνδυασμό, αν αυτός έχει καταλάβει 
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έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συγκεντρώσει 
τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψηφοδελτίων. 

4. Όταν ο δεύτερος συνδυασμός έχει συγκεντρώσει 
ποσοστό μικρότερο του 30% αλλά μεγαλύτερο ή ίσο 
του 20% των έγκυρων ψηφοδελτίων, υποψήφιός του 
καταλαμβάνει τη θέση του τρίτου Αντιπροέδρου σε εν-
νεαμελή Διοικητική Επιτροπή. 

5. Η παράδοση της απερχόμενης Διοικητικής Επιτρο-
πής γίνεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 
την εκλογή της νέας Διοικητικής Επιτροπής. Κατά την 
πρώτη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής, τα μέλη 
της, συγκαλούμενα από τον πρόεδρό της, εκλέγουν, 
μεταξύ τους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Οικονομικό 
Επόπτη, τον υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Επιχειρήσεων, τον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσιών Μιας 
Στάσης και τους Αντιπροέδρους, οι οποίοι δεν έχουν 
εκλεγεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4.

6. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα 
λοιπά θέματα της εκλογής της Διοικητικής Επιτροπής 
και ιδίως:

α. Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και η συ-
γκρότηση της εφορευτικής επιτροπής.

β. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων.
γ. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 75

Πόροι των Επιμελητηρίων 

1. Πόροι των Επιμελητηρίων είναι:
α. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών τους, όπως ορί-

ζονται στην παράγραφο 7 και οι οποίες καταβάλλονται 
μέσα στο έτος στο οποίο αναφέρονται. 

β. Οι επιχορηγήσεις, οι ενισχύσεις κάθε μορφής, όπως 
αυτές που καταβάλλονται για την εκτέλεση Προγραμμά-
των της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προγραμμάτων διεθνών 
οργανισμών, οι δωρεές, οι κληρονομιές και οι κληρο-
δοσίες.

γ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία τους ή από την 
άσκηση δραστηριότητάς τους κάθε μορφής.

δ. Έσοδα από δραστηριότητες προσώπων που εγγρά-
φονται σε Μητρώα εκτός του Γενικού Εμπορικού Μητρώ-
ου που τηρεί το οικείο Επιμελητήριο.

ε. Τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν κατ’ εξου-
σιοδότηση ειδικότερων διατάξεων. 

στ. Κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από διάταξη 
νόμου.

2. Ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων από τις συν-
δρομές των μελών διατίθεται για την ενίσχυση του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), των 
Συνδέσμων Βιομηχανιών και Εξαγωγέων, της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων 
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) ως εξής:

α. Ποσοστό 1% επί των ετήσιων εσόδων από τις συν-
δρομές των μελών μεταποιητικών τμημάτων Επιμελη-
τηρίων διατίθεται στο Σ.Ε.Β..

β. Ποσοστό 4% επί των ετήσιων εσόδων από τις συν-
δρομές των μελών, διατίθεται στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε..

γ. Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συν-
δρομές των μελών διατίθεται στην Ε.Σ.Ε.Ε..

δ. Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συν-
δρομές των μελών μεταποιητικών ή εξαγωγικών Τμημά-
των Επιμελητηρίων στους συνδέσμους Βιομηχανιών και 
συνδέσμους Εξαγωγέων. 

3. Τα έσοδα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο εξαιρού-
νται από την υποχρέωση της παραγράφου 2. 

4. Ο τρόπος κατανομής του ποσοστού που ορίζεται 
στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2, τα αποδεικτικά 
στοιχεία για την αριθμητική δύναμη των δικαιούχων και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη 
του Σ.Ε.Β. και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. 

5. Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από 
το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία του προσω-
πικού τους, εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 4, 
αν αυτά προσκομίσουν απόδειξη από πιστωτικό ίδρυμα, 
με την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση των ποσών, 
που αντιστοιχούν στα ποσοστά των περιπτώσεων β΄ και 
γ΄ της παραγράφου 2 για την προηγούμενη κλεισμένη 
οικονομική χρήση ή ειδικό οικονομικό διακανονισμό με 
σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε..

6. Τα Επιμελητήρια δεν επιχορηγούνται από τον Κρα-
τικό Προϋπολογισμό για λειτουργικές δαπάνες. 

7. Ως συνδρομές νοούνται οι ανταποδοτικές εισφορές 
των μελών που επιθυμούν προαιρετικά να απολαμβά-
νουν των υπηρεσιών, τις οποίες παρέχουν τα Επιμελη-
τήρια. Η καταβολή της συνδρομής διασφαλίζει σε κάθε 
μέλος αυτόματη πρόσβαση σε συγκεκριμένο αριθμό 
υπηρεσιών, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Κάθε Επι-
μελητήριο ορίζει, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλί-
ου, την κατηγορία υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη 
του έναντι συνδρομής. Η διοίκηση κάθε Επιμελητηρίου 
οφείλει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του αναλυτικό 
κατάλογο των υπηρεσιών που παρέχονται έναντι της 
ετήσιας συνδρομής. Κάθε Επιμελητήριο μπορεί να πα-
ρέχει ταυτόχρονα διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών, 
οι οποίες θα αντιστοιχούν σε διαφορετικό ύψος συνδρο-
μών. Καθεμία από τις παραπάνω υπηρεσίες παρέχεται 
και χωρίς την καταβολή συνδρομής, έναντι του αντίστοι-
χου ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου ορίζεται 
σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
6 του ν. 4111/ 2013 (Α΄ 18).

8. Οι υπηρεσίες που παρέχονται έναντι του Ενιαίου 
Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και των αντα-
ποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 3 του ν. 4441/2016), 
καθώς και η χορήγηση κάθε είδους πιστοποιητικού 
από το Γ.Ε.ΜΗ. δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
προηγούμενης παραγράφου. Η καταβολή της ετήσιας 
συνδρομής του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

9. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των Επιμελητηρίων 
υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού 
Επιμελητηρίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε., 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. 
Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η απόφαση 
του Υπουργού εκδίδεται και χωρίς πρόταση της Κ.Ε.Ε.. 
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Με όμοια απόφαση ορίζεται και το ύψος της οικονομικής 
συμμετοχής του συνόλου ή ορισμένων εκ των Επιμε-
λητηρίων σε διεθνείς επιμελητηριακές πρωτοβουλίες ή 
αντίστοιχους οργανισμούς.

10. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμί-
ζεται η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις μη καταβλη-
θεισών συνδρομών μελών Επιμελητηρίων. 

11. Κάθε Επιμελητήριο μπορεί, με απόφαση της Διοι-
κητικής Επιτροπής, να αναθέτει την είσπραξη των οφει-
λόμενων σε αυτό συνδρομών σε τρίτα φυσικά πρόσωπα, 
με σύμβαση μίσθωσης έργου ή αμοιβή που καθορίζεται 
σε ποσοστό. Η είσπραξη των συνδρομών μπορεί να γίνει 
και μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Ο τρόπος 
και οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 76

Οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση, 

έξοδα παράστασης και αμοιβές ομάδων

εργασίας και επιτροπών

1. Για τον καθορισμό των εξόδων κίνησης, της ημε-
ρήσιας αποζημίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης 
των μετακινούμενων υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, 
καθώς και των μετακινούμενων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής εφαρμόζο-
νται τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17 και 19 της Υπο-
παραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). 
Η πραγματοποίηση διαδοχικών μετακινήσεων δεν απο-
τελεί προϋπόθεση για την καταβολή της χιλιομετρικής 
αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
της Διοικητικής Επιτροπής για μετακινήσεις με ιδιωτικής 
χρήσης αυτοκίνητο εκτός των ορίων του νομού, εφόσον 
αυτές αφορούν δραστηριότητες της Κ.Ε.Ε. ή του οικείου 
Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οι-
κείου Επιμελητηρίου μπορεί να καθορίζονται έξοδα 
παράστασης:

(α) Έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως στον 
Πρόεδρο και έως διακόσια (200) ευρώ μηνιαίως στα μέλη 
της Διοικητικής Επιτροπής αυτού, όταν τα τακτικά έσοδα 
του προηγούμενου οικονομικού έτους, όπως αποτυπώ-
νονται στον απολογισμό, υπερβαίνουν τις τριακόσιες 
χιλιάδες (300.000) ευρώ.

(β) Έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως στον 
Πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβου-
λίου και έως διακόσια (200) ευρώ μηνιαίως στα μέλη 
Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, τα οποία 
εκπροσωπούν το οικείο Επιμελητήριο.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Ε., 
μπορεί να μειώνεται το μέγιστο ποσό των εξόδων πα-
ράστασης. 

3. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
των υπαλλήλων ή τρίτων, για τη συμμετοχή τους σε κάθε 
μορφής επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθορίζονται με 
απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του οικείου Επιμε-
λητηρίου. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος αυτών των αμοι-
βών δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που θέτει το δεύ-
τερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015. 

4. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο παρόν λαμβά-
νονται μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολο-
γισμού του οικείου Επιμελητηρίου. 

Άρθρο 77

Εποπτεία και Οικονομικές Καταστάσεις

Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.

1. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ασκεί επί 
των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε. κατασταλτική διαχει-
ριστική εποπτεία ως προς τη νομιμότητα των πράξεών 
τους που αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών τους 
πόρων και των ανταποδοτικών τελών που εισπράττουν.

2. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λή-
γει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

3. Τα Επιμελητήρια εφαρμόζουν τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της ει-
λικρίνειας, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143). Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους 
ακολουθεί τις γενικές αρχές κατάρτισης των προϋπολο-
γισμών, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 49, 62 και 
64Α του ν. 4270/2014. 

4. Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους συντάσ-
σεται από τη Διοικητική Επιτροπή το πρώτο δεκαπενθή-
μερο του μήνα Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, 
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλε-
ται, για τελική έγκριση, στον Υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 
του ιδίου έτους. 

5. Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται:
α. από την έκθεση του Οικονομικού Επόπτη, στην 

οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα 
προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικο-
νομικό έτος, έσοδα ή έξοδα του Επιμελητηρίου, για την 
οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία. 
Στην ίδια έκθεση, ο προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου 
διαρθρώνεται κατά προγράμματα που περιλαμβάνουν 
στοιχεία δαπανών, τα οποία αντιστοιχούν σε σύνολο 
μέτρων που συμβάλλουν, με διαρθρωμένο και συμπλη-
ρωματικό τρόπο, στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων 
συγκεκριμένων στόχων και αφορούν την αποστολή των 
Επιμελητηρίων και

β. από έκθεση που συντάσσεται από τη Διοικητική Επι-
τροπή και περιλαμβάνει τον προγραμματισμό δράσεων 
του Επιμελητηρίου για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. 
Στον ετήσιο προγραμματισμό περιγράφονται οι βασικές 
δράσεις που θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο εντός του 
έτους, το αναμενόμενο αναπτυξιακό τους αποτέλεσμα 
και τα μέσα υλοποίησης αυτών.

6. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού, το Επιμε-
λητήριο μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται 
στο 40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου, πιστώσεων 
του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού 
έτους και μόνο.

7. Τροποποιήσεις προϋπολογισμών υποβάλλονται με 
την ανωτέρω διαδικασία έως την 30ή Οκτωβρίου του 
ιδίου οικονομικού έτους. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει 
για έκτακτες δαπάνες που παρουσιάζουν αύξηση μικρό-
τερη ή ίση του 5% του προϋπολογισθέντος αντίστοιχου 
ποσού και είναι επαρκώς αιτιολογημένες.
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8. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά πα-
ρέκκλιση της παραγράφου 6 να εγκρίνει με αποφάσεις 
του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση 
πιστώσεων του προϋπολογισμού των Επιμελητηρίων 
κατά ποσά ίσα με έσοδα του προϋπολογισμού που δεν 
είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από:

α. είσπραξη ποσών από την παροχή υπηρεσιών στα 
μέλη τους,

β. είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεωστή-
τως,

γ. είσπραξη ποσών που προορίζονται, βάσει ρητής δι-
άταξης νόμου, για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης,

δ. είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προ-
γραμμάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηματοδοτού-
μενων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

9. Τα Επιμελητήρια της χώρας οφείλουν να συντάσ-
σουν έως την 30ή Απριλίου ισολογισμό χρήσης, κα-
ταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού 
γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 205/1998 (Α΄ 163), οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό 
Ελεγκτή και οικονομικό απολογισμό και υποβάλλονται 
για τελική έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανά-
πτυξης και αναρτώνται στη «Διαύγεια». Ο ισολογισμός 
χρήσης, ο οικονομικός απολογισμός και οι καταστάσεις 
αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμε-
τάλλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο του οικείου 
Επιμελητηρίου, τον Οικονομικό Επόπτη και τον Προϊ-
στάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν 
και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους.

10. Τα Επιμελητήρια, που έχουν συστήσει ή συμμε-
τέχουν τουλάχιστον κατά 50% στο κεφάλαιο εταιριών 
κατά τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 65, οφείλουν να συντάσσουν ενοποιημένες οι-
κονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 205/1998, οι οποίες ελέγχονται από έναν ή περισσό-
τερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εται-
ρείες του ν. 4449/2017 (Α΄ 7). Το σχετικό φύλλο ελέγχου 
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός 
από την υποβολή του, υποβάλλεται μαζί με τις υπόλοιπες 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τελική έγκριση στον 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναρτάται στο 
σύστημα «Διαύγεια».

11. Οι δαπάνες των Επιμελητηρίων υπόκεινται στον 
κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

12. Οι παράγραφοι 2 έως 10 εφαρμόζονται και από την 
Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων (Κ.Ε.Ε.).

Άρθρο 78

Προμήθειες Επιμελητηρίων 

1. Η σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων προ-
μηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκ-
πόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της Κ.Ε.Ε. και των 
Επιμελητηρίων, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

2. Όταν οι εταιρίες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 65 συνάπτουν συμβάσεις 
προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης 
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων αξίας άνω των 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, υποχρεούνται 

να τις αναρτούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρίας σε διακριτή σελίδα του ιστοτόπου της Κ.Ε.Ε. 
και του οικείου Επιμελητηρίου. Απαγορεύεται η ανάθεση 
προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης 
μελετών και εκτέλεσης έργων από τις εταιρίες αυτές 
προς επιχειρήσεις, στις οποίες ασκούν έλεγχο μέλη των 
οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., του οικείου Επιμελητηρίου 
ή των εταιριών αυτών ή συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθμού. 

3. Συμβάσεις υπηρεσιών και έργων από τα Επιμελη-
τήρια ή την Κ.Ε.Ε. με τις εταιρείες των περιπτώσεων β΄ 
και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 65 συνάπτονται 
αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη 
τους υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. το έργο ή η υπηρεσία δεν ταυτίζονται με την άσκηση 
κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου,

β. η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου ή της 
Κ.Ε.Ε. έχει διαπιστώσει και τεκμηριώσει την αντικειμενι-
κή αδυναμία των οικείων οργανικών μονάδων σχετικά 
με την παροχή αυτών των υπηρεσιών προς τα μέλη του,

γ. η σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής για 
τη σύναψη σύμβασης έχει κοινοποιηθεί στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Επιμελητηρίου ή στη Γενική Συνέλευση 
της Κ.Ε.Ε..

Άρθρο 79

Απολογισμός δράσεων Επιμελητηρίου -

Ετήσιος προγραμματισμός

1. Τα Επιμελητήρια οφείλουν να συντάσσουν έως τις 
30 Απριλίου απολογισμό δράσεων για το προηγούμενο 
έτος, ο οποίος κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 
οικείου Επιμελητηρίου.

2. Στον απολογισμό δράσεων περιλαμβάνονται πλη-
ροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες κάθε Επιμελη-
τηρίου σε σχέση με εκπαιδευτικά, ερευνητικά, κοινωνικά 
ζητήματα, καθώς και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 
τοπικής και της εθνικής επιχειρηματικότητας και οικονο-
μίας. Συγκεκριμένα περιγράφονται συνοπτικά οι ανωτέ-
ρω δραστηριότητες, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών. 

3. Ο απολογισμός δράσεων συντάσσεται από τη Δι-
οικητική Επιτροπή, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και γνωστοποιείται στον Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 80

Προσωπικό Επιμελητηρίων

1. Το προσωπικό των Επιμελητηρίων αποτελείται από 
μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, υπαλλήλους με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και από προσωπικό με 
έμμισθη εντολή. 

2. Στις καθαρίστριες που εργάζονται σε Επιμελητήριο, 
μπορεί να χορηγείται με απόφαση της Διοικητικής Επι-
τροπής κάθε χρόνο στολή υπηρεσίας. 

3. Μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης σε Επιμελητήρια και αποσπάσεις 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3408 Τεύχος Α’ 171/13.11.2017

υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης γίνονται σύμφωνα με το ν. 4440/2016 (Α΄ 224). 
Απαγορεύονται οι μετατάξεις υπαλλήλων των Επιμελη-
τηρίων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η καταβολή 
των αποδοχών των αποσπασμένων σε φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης υπαλλήλων των Επιμελητηρίων διενεργεί-
ται από το οικείο Επιμελητήριο. Αποσπάσεις υπαλλήλων 
μεταξύ Επιμελητηρίων διενεργούνται με απόφαση του 
Διοικητικού Δυμβουλίου του Επιμελητηρίου υποδοχής, 
ύστερα από έγκριση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλί-
ου και σύμφωνη γνώμη του Επιμελητηρίου Προέλευσης.

4. Για την κάλυψη των αναγκών των Επιμελητηρίων 
σε προσωπικό, εφαρμόζεται διαγωνιστική διαδικασία 
για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ή προσωπικού 
με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή προσωπικού με 
σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Η πλήρωση των θέ-
σεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994.

5. Τα Επιμελητήρια μπορούν, με απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, να προσλαμβάνουν ειδικούς συνερ-
γάτες και να καθορίζουν τους όρους εργασίας, καθώς 
και τις μηνιαίες απολαβές τους, οι οποίες δεν μπορούν 
να υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες για τους ειδικούς 
συνεργάτες των Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με 
την παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 178). Η 
θητεία ειδικών συνεργατών λήγει με τη λήξη της θητείας 
του Διοικητικού Συμβουλίου που τους προσέλαβε. Ο 
αριθμός των προσλαμβανομένων κατά το προηγούμενο 
εδάφιο ειδικών συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τον ένα (1) σε όσα Επιμελητήρια έχουν μέχρι τριάντα 
χιλιάδες (30.000) εγγεγραμμένα μέλη και τους δύο (2) σε 
όσα Επιμελητήρια έχουν περισσότερα από τριάντα χιλιά-
δες (30.000) εγγεγραμμένα μέλη. Η σχετική διαδικασία 
πρόσληψης κατά το προηγούμενο εδάφιο καθορίζεται 
και διενεργείται από το οικείο Επιμελητήριο, αφού εγκρι-
θεί από το Α.Σ.Ε.Π..

6. Σε κάθε Επιμελητήριο όπου δεν υπάρχει οργανική 
θέση Γενικού Διευθυντή, ορίζεται διοικητικός προϊστάμε-
νος με τον αναπληρωτή του από την Διοικητική Επιτρο-
πή, μεταξύ των υπαλλήλων, επιπέδου προϊσταμένου Δι-
εύθυνσης και αν δεν υπάρχουν, επιπέδου προϊσταμένου 
Τμήματος. Ο διοικητικός προϊστάμενος είναι αρμόδιος 
για την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών 
του Επιμελητηρίου. 

Ειδικότερα: 
α. είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της διαχείρισης 

και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Επιμε-
λητηρίου, 

β. καταγράφει τις ανάγκες στελέχωσης των οργανικών 
μονάδων του Επιμελητηρίου, 

γ. συντονίζει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Επιμε-
λητηρίου σε εκπαιδευτικά προγράμματα, 

δ. είναι αρμόδιος για την ορθή εφαρμογή του οργανι-
σμού του Επιμελητηρίου, 

ε. είναι αρμόδιος για τις μετακινήσεις και τοποθετήσεις 
του προσωπικού, μεταξύ των οργανικών μονάδων του 
Επιμελητηρίου, 

στ. μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων του Επιμελητηρίου και παρίσταται 
χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις τους, 

ζ. εισηγείται στη Διοικητική Επιτροπή κάθε θέμα ημε-
ρήσιας διάταξης, 

η. υπογράφει κάθε έγγραφο υπηρεσιακού χαρακτήρα, 
θ. χορηγεί στους υπαλλήλους τις κανονικές και αναρ-

ρωτικές άδειες. Για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτή-
των ο διοικητικός προϊστάμενος συνεργάζεται με τον 
Γενικό Γραμματέα. 

Άρθρο 81

Οργανισμοί Επιμελητηρίων

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
γνώμη του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται 
ο οργανισμός κάθε Επιμελητηρίου σύμφωνα με τα όσα 
ορίζει το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 (Α΄174).

2. Ο οργανισμός κάθε Επιμελητηρίου πρέπει να πε-
ριλαμβάνει οργανική μονάδα επιπέδου τουλάχιστον 
Τμήματος, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου και Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Τμήμα 
Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσιών Μιας Στάσης). Ο οργανισμός κάθε 
Επιμελητηρίου εντός του οποίου λειτουργεί Κέντρο Υπο-
στήριξης Επιχειρήσεων πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός 
του ανωτέρω τμήματος, οργανικές μονάδες επιπέδου 
τουλάχιστον τμήματος με σκοπό:

α. τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 65, 

β. τη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων και 
την υποστήριξη με συμβουλές νομικού και οικονομικού 
χαρακτήρα των μελών, καθώς και του Κέντρου Υποστή-
ριξης Επιχειρήσεων του οικείου Επιμελητηρίου.

Άρθρο 82

Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια

για τους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων

1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνι-
στάται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο, το οποίο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που 
προβλέπει ο ν. 3528/2007 (Α΄ 26) σχετικά με την υπηρε-
σιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων 
και της Κ.Ε.Ε.. Κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται 
από τρεις (3) υπαλλήλους των Επιμελητηρίων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, προϊσταμένους Διεύθυνσης 
και δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων των 
Επιμελητηρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο με αρμοδιότητα 
επί των υπαλλήλων όλων των Επιμελητηρίων της χώρας 
και της Κ.Ε.Ε.. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθη-
νών ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν πρωτοδίκη 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

β. Έναν πάρεδρο ή δικαστικό πληρεξούσιο του Νομι-
κού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, 
οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους. 

γ. Έναν μόνιμο υπάλληλο, προϊστάμενο Διεύθυνσης, 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τον ανα-
πληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
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δ. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων 
στα Επιμελητήρια της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης ή την Κ.Ε.Ε. με τους αναπληρωτές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (Κ.Ε.Ε.)

Άρθρο 83

Όργανα διοίκησης

1. Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-
τηρίων είναι η Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων και 
η Διοικητική Επιτροπή. 

2. Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε. αποτελείται από τους 
Προέδρους και από ένα μέλος κάθε Επιμελητηρίου της 
χώρας. Με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβου-
λίου, κάθε Επιμελητήριο υποδεικνύει το μέλος του, πέ-
ραν του Προέδρου του, που το εκπροσωπεί στη Γενική 
συνέλευση της Κ.Ε.Ε.. 

3. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον 
είναι παρούσα η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών της, ή σε επαναληπτική συνεδρίαση, εφόσον είναι 
παρόν το ένα τρίτο (1/3) των μελών. Η Γενική Συνέλευση 
συνεδριάζει στην έδρα της ή σε άλλον τόπο και συνέρ-
χεται τακτικά το πρώτο και τελευταίο τετράμηνο κάθε 
έτους και εκτάκτως, για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο, 
όταν συγκαλείται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 
μετά από πρόταση του προέδρου της Κ.Ε.Ε.. Η Γενική 
Συνέλευση εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και τον 
απολογισμό δράσεων, τα πεπραγμένα, το πρόγραμμα 
δράσης, τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό της 
Κ.Ε.Ε..

4. Η Διοικητική Επιτροπή αποτελείται από τον πρόε-
δρο, 5 αντιπροέδρους και πέντε (5) μέλη.

5. Στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης της Κε-
ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων παρίσταται εκπρόσω-
πος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων. Η Διοικητική Επι-
τροπή μπορεί να προσκαλέσει ειδικά και κατά την κρίση 
της και εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, υπηρεσιακούς 
παράγοντες και κάθε τρίτο. 

6. Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής έχουν θητεία ίση 
με τη θητεία των οργάνων του Επιμελητηρίου. Η Διοικη-
τική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία έξι 
(6) τουλάχιστον μελών της, συνέρχεται μία φορά κάθε 
μήνα ή και νωρίτερα, κατά την κρίση του Προέδρου της, 
και αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο έχει εξουσιο-
δοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση ή όταν υπάρχει ανάγκη 
λήψης άμεσης απόφασης, μέσα στα πλαίσια των σκοπών 
της Κ.Ε.Ε..

Άρθρο 84

Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής 

1. Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. και τα λοιπά μέλη εκλέγονται 
μεταξύ των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Η ψηφοφο-
ρία για την ανάδειξη αυτών γίνεται το πρώτο τρίμηνο 
κάθε τέταρτου έτους και μετά τις επί μέρους επιμελη-
τηριακές Εκλογές. 

2. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο 
οποίο οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου δια-

κρίνονται από τους λοιπούς υποψήφιους. Οι εκλογείς 
δεν μπορούν να εκφράζουν την προτίμησή τους προς 
περισσότερους από τρεις υποψηφίους.

3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν όλα τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε.. Οι υποψήφιοι 
Πρόεδροι πρέπει να είναι Πρόεδροι Επιμελητηρίου. Δεν 
επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας υποψη-
φιοτήτων από μέλη του ίδιου Επιμελητηρίου.

4. Ως Πρόεδρος ανακηρύσσεται ο υποψήφιος, ο οποί-
ος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. 
Ο υποψήφιος για την προεδρία που συγκέντρωσε τον 
δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό σταυρών και σε ποσοστό 
τουλάχιστον 30% καταλαμβάνει τη θέση του ε΄ Αντιπρο-
έδρου. 

5. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την από-
λυτη πλειοψηφία των ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμ-
βάνεται στην ίδια συνεδρίαση και Πρόεδρος εκλέγεται 
ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει την σχετική πλει-
οψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν 
τους περισσότερους σταυρούς στην πρώτη ψηφοφορία.

6. Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, συγκαλούμενα 
από τον Πρόεδρό της, εκλέγουν, μεταξύ τους, τους α΄, 
β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ Αντιπροέδρους, τον Υπεύθυνο Έρευνας 
και Ανάπτυξης, τον Οικονομικό Επόπτη, τον Υπεύθυνο 
Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, τον Υπεύθυ-
νο Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων και τον Γενικό 
Γραμματέα. Ο Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης είναι 
αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου 
Μελετών της ΚΕΕΕ. Ο Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Υποστήρι-
ξης Επιχειρήσεων ασκεί κατ’ αναλογία τις αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 69. 
Ο Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων σχε-
διάζει και εποπτεύει την υλοποίηση δράσεων υποστή-
ριξης της εξωστρέφειας επιχειρήσεων σε συνεργασία 
με τα οικεία Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια 
και επικουρεί τον Πρόεδρο στην εκπροσώπηση της ΚΕΕ 
στο εξωτερικό. 

7. Οι α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ Αντιπρόεδροι προέρχονται 
ανά ένας αντίστοιχα από τα αμιγή Εμποροβιομηχανικά, 
Βιοτεχνικά, Επαγγελματικά και Μικτά/ Περιφερειακά 
Επιμελητήρια. Εάν δεν υπάρχει εκλόγιμος υποψήφιος 
προερχόμενος από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω Επι-
μελητήρια, ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται μέλος προερχό-
μενο από τα υπόλοιπα Επιμελητήρια. 

8. Ο ε΄ Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της Διοι-
κητικής Επιτροπής όταν το ποσοστό του δεύτερου σε 
ψήφους υποψήφιου πρόεδρου είναι μικρότερο του 30%.

9. Ένας Αντιπρόεδρος μπορεί να ασκεί ταυτόχρονα 
καθήκοντα Οικονομικού Επόπτη. 

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ρυθ-
μίζονται τα λοιπά θέματα της εκλογής της Διοικητικής 
Επιτροπής και ιδίως:

α. Η διαδικασία σύγκλησης της εκλογικής Γενικής Συ-
νέλευσης.

β. Η συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής.
γ. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων.
δ. Η διαδικασία της ψηφοφορίας.
ε. Η εποπτεία των εκλογών.
στ. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων.
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Άρθρο 85

Οργάνωση και Λειτουργία

1. Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμης της 
Διοικητικής Επιτροπής, καθορίζονται τα θέματα της λει-
τουργίας των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε.. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της 
Κ.Ε.Ε., καθορίζεται το ποσοστό επί των συνδρομών των 
Επιμελητηρίων, το οποίο περιέρχεται στην Κ.Ε.Ε.. Από 
τον πόρο αυτόν η Κ.Ε.Ε. μπορεί να επιχορηγεί τα ανα-
γνωρισμένα Ελληνικά Επιμελητήρια στην αλλοδαπή και 
αναγνωρισμένα διεθνή δίκτυα επιμελητηρίων, καθώς και 
την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων. 
Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3. Εφόσον στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ορίζε-
ται διαφορετικά, οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρό-
ντος για τα Επιμελητήρια εφαρμόζονται αναλογικά και 
για την Κ.Ε.Ε.. Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, 
εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία 
του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προ-
σκομίσουν απόδειξη από πιστωτικό ίδρυμα, με την οποία 
να αποδεικνύεται η κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί 
στο ανωτέρω ποσοστό για την προηγούμενη κλεισμένη 
οικονομική χρήση ή ειδικό οικονομικό διακανονισμό με 
σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Ε..

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά 
από γνώμη της Διοικητικής Επιτροπής συντάσσεται ο 
οργανισμός της Κ.Ε.Ε. που ορίζει τη διάρθρωση των υπη-
ρεσιών, τις οργανικές θέσεις, τις θέσεις ειδικού επιστημο-
νικού προσωπικού και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια. 

5. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ιδρύει με απόφα-
ση της Διοικητικής Επιτροπής γραφεία στο εξωτερικό 
που στελεχώνονται με ειδικό επιστημονικό και βοηθη-
τικό προσωπικό, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό, για την εκτέλεση 
συγκεκριμένου έργου σε αυτά τα γραφεία, καταρτίζο-
ντας σχετική σύμβαση. Ειδικά, το βοηθητικό προσωπικό 
προσλαμβάνεται επί τόπου και πρέπει να έχει ελληνική 
ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ε.Ε. και τόπο 
διαμονής την περιφέρεια όπου εδρεύει το γραφείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Άρθρο 86

Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης συνιστάται στην έδρα κάθε Περιφέρειας, όπως 
ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄ 187) ένα Περιφερειακό 
Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Η ανωτέρω απόφαση εκ-
δίδεται βάσει του ορισμού εκπροσώπων των Επιμελη-
τηρίων σύμφωνα με το άρθρο 87.

2. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο έχει 
ως αποστολή τον συντονισμό της δράσης των Επιμελη-
τηρίων της Περιφέρειας, με βάση τις αρχές της αποδο-
τικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

3. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ασκεί 
ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α. Υποβάλλει προτάσεις προς τον Περιφερειάρχη σχε-
τικά με την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, 
προγραμμάτων δράσης, καθώς και του επιχειρησιακού 
και τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας. Οι συγκε-
κριμένες προτάσεις συζητούνται σε ειδική συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, πριν την ολοκλήρωση 
της κατάρτισης των εν λόγω προγραμμάτων, με τη συμ-
μετοχή των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού 
Συμβουλίου. 

β. Συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επι-
χειρησιακού Προγράμματος της οικείας Περιφέρειας, 
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο-
ράς καταθέτοντας τεκμηριωμένη εισήγηση με στόχο 
την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας. 
Η υποβολή της τεκμηριωμένης εισήγησης του προηγού-
μενου εδαφίου αποτελεί προϋπόθεση για την κατάρτιση 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και 
συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του οικείου Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των μελών του 
Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. 

γ. Εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή 
Διαβούλευσης και σε άλλες επιτροπές ή σε άλλα όργα-
να διαβούλευσης που συγκροτούνται στην Περιφέρεια 
σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (Α΄ 187) όταν συζητούνται 
θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα. 

δ. Υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση, από κοινού με την Περιφέρεια, δράσεων ή έργων 
στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ε. Αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων Επιμελη-
τηρίων για την αποτελεσματική και ισόρροπη υλοποίηση 
των ανωτέρω δράσεων ή έργων σε επίπεδο Περιφέρειας.

στ. Σχεδιάζει δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε συνεργασία με 
τα Επιμελητήρια, το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και 
άλλους φορείς και εποπτεύει την υλοποίησή τους. 

ζ. Μπορεί να εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης την σύσταση Κ.Υ.ΕΠΙΧ στην οικεία 
Περιφέρεια.

η. Μπορεί να εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης την συγχώνευση Επιμελητηρίων της 
οικείας Περιφέρειας. 

Άρθρο 87

Συγκρότηση Περιφερειακών Επιμελητηριακών 

Συμβουλίων 

1. Τα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων, μέσα 
σε ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων τους, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 69, κοινο-
ποιούν στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης τα 
ονόματα των εκπροσώπων τους στο Περιφερειακό Επι-
μελητηριακό Συμβούλιο, ώστε να εκδοθεί η υπουργική 
απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 86. Η εκπρο-
σώπηση των Επιμελητηρίων ορίζεται ως εξής: 

α. Τα Επιμελητήρια που έχουν ως πέντε χιλιάδες (5.000) 
μέλη εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους.

β. Τα Επιμελητήρια που έχουν από πέντε χιλιάδες ένα 
(5.001) έως δέκα χιλιάδες (10.000) μέλη από τον Πρόε-
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δρό τους και έναν εκπρόσωπο που εκλέγει το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

γ. Τα Επιμελητήρια που έχουν από δέκα χιλιάδες ένα 
(10.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) μέλη εκπροσωπού-
νται από τον Πρόεδρό τους και δύο (2)εκπροσώπους που 
εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. Τα Επιμελητήρια που έχουν από είκοσι χιλιάδες ένα 
(20.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) μέλη εκπροσω-
πούνται από τον πρόεδρό τους και τρεις (3) εκπροσώ-
πους που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε. Τα Επιμελητήρια που έχουν περισσότερα από τρι-
άντα χιλιάδες (30.000) μέλη εκπροσωπούνται από τον 
Πρόεδρό τους και τέσσερις (4) εκπροσώπους που εκλέγει 
το Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. Αν προκύπτει άρτιος αριθμός εκπροσώπων σε Πε-
ριφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 4, το Επιμελητήριο με τον μικρότερο 
αριθμό μελών καταλαμβάνει μία ακόμα έδρα.

3. Ο ορισμός των εκπροσώπων κάθε Επιμελητηρίου 
στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο γίνεται 
κατά την πρώτη συνεδρίαση του οικείου Διοικητικού 
Συμβουλίου ως εξής:

α. Κάθε συνδυασμός που εκπροσωπείται στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο καταρτίζει κατάλογο που αποτελείται από 
το σύνολο των εκλεγέντων στο Διοικητικό Συμβούλιο 
μελών του.

β. Ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων 
που συνέλεξαν οι συνδυασμοί οι οποίοι κατέλαβαν του-
λάχιστον μία έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις 
πλέον πρόσφατες εκλογές διαιρείται με τον συνολικό 
αριθμό των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου, συμπερι-
λαμβανομένου του Προέδρου, στο Περιφερειακό Επι-
μελητηριακό Συμβούλιο. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης 
αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

γ. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, εκ-
προσώπων στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβού-
λιο, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό 
των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. 

δ. Οι έδρες που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των 
προηγουμένων εδαφίων κατανέμονται ανά μία κατά σει-
ρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς 
που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ε. Οι εκπρόσωποι στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό 
Συμβούλιο ορίζονται με την ανωτέρω διαδικασία και 
σύμφωνα με τη σειρά που είχαν δηλωθεί στη λίστα της 
περίπτωσης α΄.

4. Αν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου προέρχεται από 
συνδυασμό στον οποίο δεν αντιστοιχεί έδρα στο Περι-
φερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο σύμφωνα με την 
ανωτέρω διαδικασία, η αντίστοιχη έδρα στο Περιφερει-
ακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο αφαιρείται από το συν-
δυασμό που κατέχει τις λιγότερες έδρες στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. 

Άρθρο 88

Λειτουργία

1. Στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Επιμελητηρι-
ακού Συμβουλίου συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας, εκπρόσωποι περιφερεια-
κών επαγγελματικών οργανώσεων, οι διοικητικοί προ-

ϊστάμενοι όλων των Επιμελητηρίων και εκπρόσωπος 
των εργαζομένων, ο οποίος εργάζεται σε Επιμελητήριο 
της οικείας Περιφέρειας και ορίζεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Υπαλλήλων Επιμελητηρίων. 

2. Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Επιμελητηριακού 
Συμβουλίου για θέματα προγραμματισμού δράσεων 
αναπτυξιακού χαρακτήρα ή προτάσεων που απευθύ-
νονται σε εθνικούς ή ευρωπαϊκούς δημόσιους φορείς, 
καθώς και οι εισηγήσεις προς τον Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης για την συγχώνευση Επιμελητηρίων της 
Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 63, λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. 
Οι υπόλοιπες αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψη-
φία των παρόντων μελών. Το Περιφερειακό Επιμελητη-
ριακό Συμβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη 
αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. 

3. Η θητεία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ίση 
με την θητεία των διοικήσεων των Επιμελητηρίων που 
συμμετέχουν σε αυτό. Η πρώτη συνεδρίαση του Περιφε-
ρειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου γίνεται υποχρε-
ωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 
ορισμού των εκπροσώπων όλων των Επιμελητηρίων της 
Περιφέρειας και μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
του Επιμελητηρίου με τον μεγαλύτερο αριθμό μελών 
στην Περιφέρεια.

4. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο συνε-
δριάζει τακτικά τέσσερις (4) φορές κάθε έτος και εκτά-
κτως όποτε το αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή, 
μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις 
λαμβάνουν χώρα στην έδρα του Περιφερειακού Επι-
μελητηριακού Συμβουλίου ή σε άλλη πόλη της οικείας 
Περιφέρειας. Η διεξαγωγή των έκτακτων συνεδριάσεων 
είναι δυνατή και μέσω εφαρμογών Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (τηλεδιάσκεψη). Η πρώτη 
συνεδρίαση μετά τις εκλογές για τα όργανα διοίκησης 
των Επιμελητηρίων λαμβάνει χώρα μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της 
παραγράφου 1 του άρθρου 86 μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου του Επιμελητηρίου όπου έχει την έδρα του το 
Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. 

5. Με απόφαση του Περιφερειακού Επιμελητηρια-
κού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε., 
ορίζεται ο κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του. 
Με απόφαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμ-
βουλίου συγκροτείται ομάδα εργασίας από υπαλλήλους 
των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας για τη διοικητική και 
γραμματειακή υποστήριξη του έργου του. Το ύψος των 
αμοιβών των μελών των ανωτέρω ομάδων δεν υπερβαί-
νει τα χρηματικά όρια που θέτει το δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.

6. Με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Επιμε-
λητηριακού Συμβουλίου μπορεί να αλλάξει η έδρα του.

Άρθρο 89

Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Περιφερειακού

Επιμελητηριακού Συμβουλίου

1. Η προεδρεία του Περιφερειακού Συμβουλίου ασκεί-
ται είτε από αιρετό Πρόεδρο είτε εκ περιτροπής από τους 
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Προέδρους των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με απόφαση 
που λαμβάνουν με πλειοψηφία δύο τρίτων των (2/3) τα 
μέλη του οργάνου κατά την εναρκτήρια συνεδρίασή του. 

2. Ο αιρετός Πρόεδρος εκλέγεται, μεταξύ των Προέ-
δρων των Επιμελητηρίων της οικείας Περιφέρειας, κατά 
την εναρκτήρια συνεδρίαση του οργάνου, από τα μέλη 
του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3). Αν κανείς υποψήφιος 
δεν συγκεντρώσει πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3), η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα και Πρόε-
δρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που 
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη 
ψηφοφορία.

3. Οι Πρόεδροι των υπόλοιπων Επιμελητηρίων κατα-
λαμβάνουν έδρες Αντιπροέδρων του Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού Συμβουλίου. Η σειρά κατάταξής τους 
προκύπτει από τον αριθμό των μελών κάθε Επιμελη-
τηρίου. 

4. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι αποτελούν την 
Συντονιστική Επιτροπή του Περιφερειακού Επιμελητη-
ριακού Συμβουλίου, με αρμοδιότητα την κατάρτιση της 
ημερήσιας διάταξης και την προετοιμασία των συνεδρι-
άσεων του οργάνου, καθώς και την παρακολούθηση της 
λυσιτελούς εφαρμογής των αποφάσεων του. 

5. Η θητεία του αιρετού Προέδρου είναι τετραετής. Η 
θητεία των εκ περιτροπής Προέδρων δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη του έτους. 

6. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκπέσει του αξιώματός μετά 
από πρόταση μομφής που υποβάλλεται από τα δύο πέ-
μπτα (2/5) των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηρι-
ακού Συμβουλίου και γίνεται δεκτή με πλειοψηφία των 
δύο τρίτων (2/3) των μελών του Περιφερειακού Επιμε-
λητηριακού Συμβουλίου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη 
εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Ε.Ε.

Άρθρο 90

Πειθαρχικές ποινές

1. Στους Προέδρους και Αντιπροέδρους Επιμελητη-
ρίων και της Κ.Ε.Ε., στα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων 
των Επιμελητηρίων, στον Πρόεδρο, στους Προέδρους 
και τα μέλη Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβου-
λίων, καθώς και στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και 
της Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε., επιβάλλονται οι 
πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι (6) μηνών και της 
έκπτωσης.

2. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να 
επιβάλει τις πειθαρχικές ποινές της παραγράφου 1 στα 
πρόσωπα, που αναφέρονται σε αυτή:

α. αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκό-
ντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητάς τους,

β. αν έχουν διαπράξει παραβάσεις των καθηκόντων 
που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με ειδικές νομοθε-
τικές ρυθμίσεις.

3. Τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 2 
υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει 
από την ημέρα που διαπράχθηκαν.

Άρθρο 91

Πειθαρχική διαδικασία

1. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης καλεί τον 
εγκαλούμενο με γραπτή κλήση σε απολογία, τάσσοντάς 
του προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των δέκα (10) ημερών. Στη συνέχεια διαβιβάζει τον φά-
κελο στο Συμβούλιο της παραγράφου 2. Οι πειθαρχικές 
ποινές επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης.

2. Για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών απαιτεί-
ται σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο 
αποτελείται: 

α. από Πρόεδρο πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Αθη-
νών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, 

β. δύο πρωτοδίκες του Πρωτοδικείου Αθηνών με τους 
αναπληρωτές τους, 

γ. έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με έναν Διευθυντή από το ίδιο Υπουργείο 
ως αναπληρωτή του και 

δ. έναν αιρετό εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων. 

Γραμματέας του συμβουλίου και αναπληρωτής του 
ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3. Τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου που είναι δικα-
στικοί λειτουργοί ορίζονται με απόφαση του Τριμελούς 
Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστε-
ρα από αίτημα του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά 
μέλη.

Ο αιρετός εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-
λητηρίων μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τη 
Διοικητική Επιτροπή της Ένωσης.

Τα μέλη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, καθώς 
και ο γραμματέας, ορίζονται από τον Υπουργό Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης συγκροτείται το συμβούλιο της παραγράφου 2 και 
συμπληρώνεται κάθε θέση μέλους που μένει κενή για 
οποιονδήποτε λόγο πριν από την λήξη της θητείας του 
μέλους αυτού. Η θητεία των μελών του είναι τετραετής 
και μπορεί να ανανεωθεί.

5. Ο εγκαλούμενος μπορεί να εμφανίζεται αυτοπρο-
σώπως ή με πληρεξούσιο δικηγόρο ή να εκπροσωπείται 
από πληρεξούσιο δικηγόρο στο συμβούλιο και να υπε-
ρασπίζεται τον εαυτό του. Το συμβούλιο συνεδριάζει 
σε δημόσια συνεδρίαση, για την οποία συντάσσονται 
πρακτικά, μπορεί να εξετάζει μάρτυρες και να εκτιμά 
οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η σύμφωνη 
γνώμη παρέχεται ύστερα από μυστική διάσκεψη, μέσα 
σε δύο (2) μήνες το αργότερο, αφότου το συμβούλιο 
έλαβε το σχετικό αίτημα του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. Η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη με τη βα-
ρύτητα του παραπτώματος, στο οποίο έχει υποπέσει ο 
εγκαλούμενος.

Άρθρο 92

Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης

1. Οι Πρόεδροι Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητι-
κών Επιτροπών των Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοι-
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κητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, ο Πρόεδρος 
και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής 
Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων εκπί-
πτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους αν:

α. Στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

β. Στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετά-
κλητη δικαστική απόφαση.

γ. Καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφα-
ση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε 
οποιαδήποτε ποινή για φοροδιαφυγή, παραχάραξη, κι-
βδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, 
εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, 
αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη μετα-
κίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την 
καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία και την 
εμπορία όπλων, καθώς και για παράβαση καθήκοντος. 

Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Όταν γίνεται παραπομπή για τα πλημμελήματα της 
πρώτης παραγράφου ή για κακούργημα με αμετάκλη-
το βούλευμα ή με απευθείας κλήση, κατά της οποίας 
έχει εξαντληθεί το δικαίωμα προσφυγής, ο Υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, θέτει τον κατηγορούμενο 
σε κατάσταση αργίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης 
απόφασης του δικαστηρίου. Εάν εκδοθεί αμετάκλητη 
αθωωτική απόφαση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως. 

Άρθρο 93

Έκπτωση για λόγους δημοσίου συμφέροντος

1. Οι Πρόεδροι Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοικητι-
κών Επιτροπών των Επιμελητηρίων, τα μέλη των Διοι-
κητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, ο Πρόεδρος 
και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής 
Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων επι-
τρέπεται να εκπέσουν για σοβαρούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου της παραγράφου 
2 του άρθρου 90.

2. Για τον ίδιο λόγο και με την ίδια διαδικασία, μπορεί 
να διαλυθεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίου. 

Η διάλυση αυτή συνεπιφέρει και τη διάλυση της Διοι-
κητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου. Στην περίπτωση 
αυτή γίνεται νέα εκλογή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις 
του Μέρους Β΄ του παρόντος και για το υπόλοιπο της 
θητείας των διαλυθέντων οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΜΕΡΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Άρθρο 94

Ορισμός

Ως διμερή επιμελητήρια νοούνται τα σωματεία, οι 
αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και οι ενώσεις 
προσώπων Ελλήνων και αλλοδαπών με έδρα σε ελλη-
νική πόλη και σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη των 
εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας 
και της χώρας ή των χωρών από τις οποίες προέρχονται 
ορισμένα μέλη του Επιμελητηρίου.

Άρθρο 95

Χρήση της λέξης «Επιμελητήριο»

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
Εξωτερικών, επιτρέπεται η χρήση της λέξης «Επιμελη-
τήριο» από σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, αστικές 
μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων, που 
αποβλέπουν στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλα-
γών των χωρών των μελών τους. Κάθε άλλη χρήση της 
λέξης «Επιμελητήριο» απαγορεύεται απολύτως. 

2. Τα Επιμελητήρια και τα Σωματεία του παρόντος άρ-
θρου είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν στα Υπουρ-
γεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών έκθεση 
πεπραγμένων. Αν δεν υποβληθεί έκθεση πεπραγμένων 
επί δύο (2) συναπτά έτη, είναι δυνατή η ανάκληση του 
όρου «Επιμελητήριο» με προεδρικό διάταγμα που εκδί-
δεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και Εξωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 96

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι πρώτες εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Επι-
μελητηρίων και της Κ.Ε.Ε. και η συγκρότηση των Περιφε-
ρειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων, μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, διεξάγονται με την υφιστάμενη 
διάρθρωση των Επιμελητηρίων, τα οποία συνεχίζουν 
να λειτουργούν νομίμως και την υφιστάμενη κατανο-
μή των μελών τους σε Τμήματα μεταξύ της 1ης και της 
17ης Δεκεμβρίου 2017. Ως καταληκτική ημερομηνία 
συγκρότησης των εκλογικών επιτροπών ορίζεται η 15η 
Σεπτεμβρίου 2017. Για τα θέματα εκλογικής διαδικασίας, 
που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του 
παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 372/ 1992 
(Α΄ 187) και οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 
95/2006 (Α΄ 96) και 168/2006 (Α΄ 180). Η παράγραφος 
4 του άρθρου 72 δεν εφαρμόζεται για τις εκλογές που 
θα διεξαχθούν μεταξύ 1ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017. 
Εκλόγιμοι σε αυτές τις εκλογές είναι όσοι έχουν τα προ-
σόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη Επιμελητηρίου 
τουλάχιστον για τρία (3) έτη, είτε ατομικά είτε ως μέλη ή 
διαχειριστές προσωπικών εταιριών, ιδιωτικών κεφαλαι-
ουχικών εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης 
ή ως μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιριών 
ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων 
ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλό-
γιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι. 

2. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του 
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, διεξάγονται τέσσερις (4) μήνες 
μετά από την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των 
Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 
Β΄ του παρόντος. 

3. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων δι-
οίκησης της Κ.Ε.Ε., μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
διεξάγονται εντός τριών (3) μηνών μετά από την εκλογή 
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των νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρόντος. 

4. Όσοι έχουν ήδη διατελέσει Πρόεδροι Επιμελητηρίου 
τουλάχιστον μία φορά πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, επιτρέπεται να επανεκλεγούν στο ίδιο αξίωμα 
μόνο μία φορά.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπε-
ται η ίδρυση αμιγών Επιμελητηρίων.

6. Οι εταιρίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 
του άρθρου 65 υποχρεούνται από το οικονομικό έτος 
2019 να τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Για το οικονομικό 
έτος 2018 τα Επιμελητήρια υποχρεούνται να υποβάλουν 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μαζί με τα λοι-
πά συνοδευτικά έγγραφα, οικονομικούς απολογισμούς 
του οικονομικού έτους 2017 των εταιριών μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα που έχουν συστήσει, όπως ορίζει το 
ανωτέρω άρθρο.

7. Η επιχορήγηση των εταιριών της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 6 του άρθρου 65 για την κάλυψη των λει-
τουργικών δαπανών τους και ιδίως της μισθοδοσίας του 
προσωπικού τους, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου 
των Επιμελητηρίων, επιτρέπεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 
2019. Μέχρι την ίδια ημερομηνία επιτρέπεται και η επι-
χορήγηση, καθ’ υπέρβαση του ορίου της περίπτωσης 
η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 65, επαγγελματικών 
συλλόγων για την κάλυψη μισθολογικών δαπανών υπαλ-
λήλων τους, οι οποίοι διατίθενται σε Επιμελητήρια, με 
ημερομηνία έναρξης της διάθεσης πριν τη δημοσίευση 
του παρόντος.

8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζεται ο 
αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν στην προϋπηρε-
σία και στα καθήκοντα, σε συγκεκριμένη θέση εργασίας, 
του προσωπικού, που έχει απασχοληθεί επί τουλάχιστον 
τέσσερα (4) έτη με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου:

α. σε Επιμελητήριο,
β. στην Κ.Ε.Ε., 
γ. στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία 

έχουν συσταθεί από Επιμελητήριο ή από την Κ.Ε.Ε. στην 
οικεία θέση εργασίας, 

δ. σε εμπορικούς ή βιοτεχνικούς συλλόγους ή Ομο-
σπονδίες αυτών, που διαθέτουν αυτό το προσωπικό σε 
Επιμελητήριο. Οι ανωτέρω ομοσπονδίες είναι μέλη της 
Ε.Σ.Ε.Ε. ή της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε..

Αυτά τα μόρια λαμβάνονται υπόψη για την κατάληψη 
προσωποπαγών ή οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στο οικείο Επιμελητήριο ή την Κ.Ε.Ε. 
κατόπιν διαγωνισμού που προκηρύσσεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 μετά από εισήγηση 
της Κ.Ε.Ε., αναφορικά με τον αριθμό και τις κατηγορί-
ες υπαλλήλων που απαιτούνται για την κάλυψη κενών 
οργανικών θέσεων και την εύρυθμη λειτουργία των Επι-
μελητηρίων. Οι προσωποπαγείς θέσεις συστήνονται με 
προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης.

9. Τα Επιμελητήρια που έχουν συστήσει εταιρίες μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα πριν από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κοινοποιούν με ευθύνη της Διοικητικής 

Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
το καταστατικό αυτών των εταιρειών, διασφαλίζοντας 
συγχρόνως την εναρμόνισή του με τις προϋποθέσεις που 
θέτει η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 65. 
Οι εκθέσεις υποβάλλονται μέσα σε έξι (6) μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος. 

10. Η παρ. 8 του παρόντος και η παρ. 6 του άρθρου 
4 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), δεν εφαρμόζονται σε προ-
σωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, το οποίο προ-
σλαμβάνεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος στην 
Κ.Ε.Ε., σε Επιμελητήριο και σε νομικό πρόσωπο που έχει 
συσταθεί από την Κ.Ε.Ε. ή από Επιμελητήριο.

11. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της 
παραγράφου 9 του άρθρου 73, οι εκλογές στα Επιμελη-
τήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου μπορούν να διεξάγο-
νται με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω διαδικτύου, κατό-
πιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου 
Επιμελητηρίου ή της Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε.. 

Η παραπάνω εκλογική διαδικασί α πραγματοποιείται 
μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», 
υπό την ευθύνη της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού 
Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 
Τεχνολογίας» (ΕΔΕΤ Α.Ε.). Προς το σκοπό αυτό, το οικείο 
Επιμελητήριο συνάπτει σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
με την ΕΔΕΤ Α.Ε. τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Για τα λοιπά δια-
δικαστικά και τεχνικά θέματα εφαρμόζεται αναλογικά 
η 11089/26.6.2017 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού 
(Β΄ 2335). 

Άρθρο 97

Τροποποίηση άρθρων του π.δ. 372/1992

(Α΄ 187) 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 372/
1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται τέσσερις (4) του-
λάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελητή-
ρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του οικείου Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα λοιπά 
Επιμελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής:».

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 του π.δ. 372/1992 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στις εκλογικές 
επιτροπές και στο βοηθητικό προσωπικό αυτών απαλ-
λάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή κάθε άλλη επιβά-
ρυνση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 108 του
π.δ. 26/2012 (Α΄ 57). Αναφορικά με το Φ.Π.Α. εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α΄ 248).».

3. Στην παρ. 7 του άρθρου 10 του π.δ. 372/1992 δια-
γράφονται οι λέξεις: «τρεις κατ’ ανώτατο όριο».

Άρθρο 98

Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 99

του ν. 4314/2014

Η παρ. 4 του άρθρου 99 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«4. Κάθε χρήση του όρου «Επιμελητήριο» χωρίς την 
τήρηση των ισχυουσών διατάξεων απαγορεύεται απο-
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λύτως. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι των νομικών οντοτήτων που κάνουν παρα-
νόμως χρήση του όρου αυτού, τιμωρούνται με χρημα-
τική ποινή ύψους από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως 
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έκαστος, με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η είσπραξη των 
ανωτέρω ποσών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.»

Άρθρο 99

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος του παρόντος 
καταργούνται:

α. τα άρθρα 1, 2, 3, 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ, 3ζ, 3η, 3θ, 4 
παράγραφοι 1 έως 5 και 7 έως 9, 5 παράγραφοι 2 έως 6, 
6, 7, του ν. 2081/1992 (Α΄ 154),

β. τα άρθρα 95 έως και 99 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), 
γ. οι παρ. 5 έως 9 του άρθρου 11 και παρ. 2 του άρθρου 

6 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187) και 
δ. η περίπτωση 3 του άρθρου 1 της 78030/2014 από-

φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας (Β΄ 3586),

ε. οι παρ. 1 έως 5 του άρθρου 58 του ν. 4484/ 2017 
(Α΄ 110).

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 100

Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς

και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ)

1. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συνιστά-
ται συλλογικό όργανο με την ονομασία Συντονιστικό 
Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραε-
μπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ). Το ΣΥΚΕΑΑΠ εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Σκοπός του ΣΥΚΕΑΑΠ είναι να συντονίζει και να 
συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώ-
πιση φαινομένων παράνομου εμπορίου, όπως διακίνη-
ση στην αγορά κάθε είδους εμπορευμάτων, προϊόντων 
και υπηρεσιών, τα οποία κυκλοφορούν κατά παράβαση 
των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών, στερούνται των νόμιμων παραστατικών ή 
σημάνσεων, διατίθενται χωρίς την απαιτούμενη άδεια, 
συνιστούν απομίμηση προϊόντων ή διακινούνται κατά 
παράβαση διατάξεων σχετικών με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή διατάξεων της 
Κοινοτικής Τελωνειακής νομοθεσίας και του Εθνικού Τε-
λωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Για την εξυπηρέτηση 
του ανωτέρω σκοπού το ΣΥΚΕΕΑΠ συγκεντρώνει και 
αναλύει πληροφορίες και στοιχεία που προέρχονται από 
ελέγχους που διενεργούν οι επιμέρους αρμόδιες αρχές. 

3.α. H αρμοδιότητα του ΣΥΚΕΑΑΠ εκτείνεται σε όλη 
την Επικράτεια και με απόφαση του Προέδρου του ή του 
αναπληρωτή του Προέδρου όταν ο τελευταίος κωλύεται, 
εκδίδονται εντολές ελέγχου και κίνησης Υπαλλήλων της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή.

Με κοινή απόφαση του Προέδρου του ΣΥΚΕΑΑΠ και 
του κατά τόπον, αρμόδιου Περιφερειάρχη ορίζεται, μετα-

ξύ των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Πε-
ριφέρειων της Χώρας, σύνδεσμος μεταξύ του ΣΥΚΕΑΑΠ 
και των τοπικών Υπηρεσιών για την συγκρότηση Μικτών 
Κλιμακίων Ελέγχου ή συνδρομή σε δράσεις άλλων ελε-
γκτικών Υπηρεσιών, υπό τον συντονισμό του ΣΥΚΕΑΑΠ. 
Με όμοια απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτο-
μέρεια που αφορά στην συνεργασία της Γενικής Γραμ-
ματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με κάθε 
επιμέρους Περιφέρεια.

β. Oι υπηρετούντες στο ΣΥΚΕΑΑΠ μπορούν κατόπιν 
ειδικής εντολής του Προέδρου αυτού ή του αναπλη-
ρωτή του να προβαίνουν σε ελέγχους σύμφωνα με τις 
διατάξεις που διέπουν το φορέα στον οποίο ανήκουν 
οργανικά, καθώς και να συνδράμουν στους ελέγχους 
που πραγματοποιούν τα μικτά κλιμάκια ελέγχου σε όλη 
την Επικράτεια, μόνον κατά το μέρος που αφορά την 
καθ’ ύλην αρμοδιότητα του φορέα στον οποίο ανήκουν 
οργανικά. Η διεκπεραίωση των υποθέσεων διενεργείται 
και οι κυρώσεις επιβάλλονται και εκτελούνται από τις 
υπηρεσίες στις οποίες ανήκει ο ελεγκτής. 

4. Αρμοδιότητες του ΣΥΚΕΑΑΠ είναι:
α. Ο συντονισμός των ενεργειών των αρμοδίων αρχών 

για την πάταξη του παραεμπορίου και τον έλεγχο της 
διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως δε του Σώ-
ματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των Τελωνείων, 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της 
Δημοτικής Αστυνομίας, των Διευθύνσεων Ανάπτυξης 
και Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, του ΕΦΕΤ, 
του Σ.ΕΠ.Ε., των Υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο 
σύμφωνα με το άρθρο 51 και των Κλιμακίων Ελέγχου 
Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου των Περιφε-
ρειών (ΚΕΛΑΥΕ). Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να 
συνεργάζονται με το Κέντρο και να παρέχουν σε αυτό 
κάθε αναγκαία πληροφορία. 

Οι υπηρετούντες στο Κέντρο ύστερα από σχετική 
εντολή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, μπορούν 
να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν κάθε αναγκαία 
πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την 
άσκηση του έργου τους, με την επιφύλαξη των διατάξε-
ων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ή επαγγελματικού απορρήτου.

β. Η οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές 
και φορείς, σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό 
ή εθνικό επίπεδο, για την συγκρότηση των μικτών κλι-
μακίων.

γ. Ο έλεγχος καταγγελιών και πληροφοριών που περι-
έρχονται σε γνώση του με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο 
και μέσο.

δ. Η πραγματοποίηση συσκέψεων συντονισμού με εκ-
προσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των περι-
φερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων, όπως 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), 
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) 
και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτε-
χνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

ε. Οι έλεγχοι από τους αποσπασμένους στο ΣΥΚΕΑ-
ΑΠ πραγματοποιούνται μόνο κατά το μέρος που αφορά 
την αρμοδιότητα των φορέων στους οποίους ανήκουν 
οργανικά, όπως ειδικά αναφέρεται στην περίπτωση α΄.
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