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κύριε Πρόεδρε, 
 
 
Σε συνέχεια του από 24/11/2014 ηλεκτρονικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τις 
παρακάτω παρατηρήσεις μας στο σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας: 
 

1.1.  Άρθρο 9:   
- να προβλέπεται ρητά ότι το τέλος τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. είναι ετήσιο και   
καταβάλλεται σσύύμμφφωωνναα    μμεε  ττηη  ννοομμιικκήή  μμοορρφφήή  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  όόππωωςς  κκααιι  ηη  ππρροοςς  
κκααττάάρργγηησσηη  σσυυννδδρροομμήή  σστταα  εεππιιμμεελληηττήήρριιαα..  

--νναα  εειισσππρράάττττεεττααιι  μμέέσσωω  ττωωνν  ΔΔ..ΟΟ..ΥΥ..,,  ττααυυττόόχχρροονναα  μμεε  ττηηνν  ππλληηρρωωμμήή  ααππόό  ττιιςς  
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοουυ  φφόόρροουυ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς..  

- να αποδίδεται στα  Επιμελητήρια, με πίστωση του λογαριασμού του οικείου 
(βάσει Κ.Α.Δ. & γεωγραφικής περιοχής) Επιμελητηρίου της επιχείρησης. 
 
2. Άρθρο 23: 
- στην      Αττική  κατ’    εξαίρεση  να  λειτουργούν  δύο  μεικτά  Επιμελητήρια  με  
έδρα  την      Αθήνα  και  τον  Πειραιά  και  Περιφέρεια  αυτή  των  τέως  νομαρχιακών  
αυτοδιοικήσεων  Αθήνας  και  Ανατολικής  Αττικής  (Επιμελητήριο  Αθήνας)  και  
Πειραιά  και  Δυτικής  Αττικής  (Επιμελητήριο  Πειραιά). 

στην Αττική κατ’ εξαίρεση να λειτουργούν δύο μεικτά Επιμελητήρια με
έδρα την Αθήνα και τον Πειραιά και Περιφέρεια αυτή των τέως νομαρχιακών
αυτοδιοικήσεων Αθήνας και Ανατολικής Αττικής (Επιμελητήριο Αθήνας) και
Πειραιά και Δυτικής Αττικής (Επιμελητήριο Πειραιά).
 
- το  προσωπικό  των  συγχωνευόμενων  Επιμελητηρίων,  αποτελεί  στο  σύνολό  
του,  το  προσωπικό  του  «νέου»  Επιμελητηρίου. 
το προσωπικό των συγχωνευόμενων Επιμελητηρίων, αποτελεί στο σύνολό
του, το προσωπικό του «νέου» Επιμελητηρίου.
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3.3.  Άρθρο  25:    Άρθρο 25:

    -να προβλέπεται προληπτικός έλεγχος όλων των δαπανών από το Ελεγκτικό   
Συνέδριο. 

 
      -για την ταχύτητα της διαδικασίας προτείνεται ο έλεγχος να γίνεται από      

κλιμάκιο εδρεύον στο ΥΠ.Α.ΑΝ. ή στην Κ.Ε.Ε.Ε., με αποκλειστική 
αρμοδιότητα τον έλεγχο των ενταλμάτων δαπανών των Επιμελητηρίων, τα 
οποία θα υποβάλλονται προς έλεγχο με ηλεκτρονικό τρόπο. 

 
--  οι προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών και η ανάθεση εργασιών να γίνεται βάσει 
ενιαίου ειδικού κανονισμού για τα Επιμελητήρια.  

 
4.4.  Άρθρο  26:  Άρθρο 26:

            --νναα  ππρροοββλλέέππεεττααιι  όόττιι  σσττιιςς  εεττααιιρρεείίεεςς  πποουυ  σσυυννιισσττοούύνν  τταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  μμεεττέέχχοουυνν    
οοππωωσσδδήήπποοττεε  κκααιι  άάλλλλοοιι  φφοορρεείίςς..  

  
5.5.  Άρθρο  27:  Άρθρο 27:
--ππρροοττεείίννεεττααιι  ττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ΕΕλλλληηννιικκώώνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ττοουυ  
εεξξωωττεερριικκοούύ,,  ττωωνν  ααλλλλοοδδααππώώνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  κκααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ττοουυ  όόρροουυ  
««ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο»»  ααππόό  ννοομμιικκέέςς  οοννττόόττηηττεεςς,,  νναα  σσυυζζηηττηηθθεείί  σσεε  μμεεττααγγεεννέέσσττεερροο  
χχρρόόννοο,,  σσεε  σσυυννάάρρττηησσηη  μμεε  ττιιςς  ππααρρααμμέέττρροουυςς  ττηηςς  χχρρηησσιιμμόόττηηττααςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυςς,,  
κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηςς  ««χχρρηημμααττοοδδόόττηησσήήςς»»  ττοουυςς..    
  
  
                                                                                                                                            ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                          ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
  
  
                                                                                                                            ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ                                                                              
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