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ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ: ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΘ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΑΚΘ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` 
Οριςμοί, ςκοπόσ, μζλθ, αρμοδιότθτεσ 
 
Άρκρο 1: Οριςμοί 
 
Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ, ιςχφουν οι κάτωκι οριςμοί: 
 

(α) ωσ Επιμελθτιρια νοοφνται οι αυτοτελείσ, υποχρεωτικζσ ενϊςεισ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων, που αςκοφν εμπορικι   δραςτθριότθτα. Τα Επιμελθτιρια είναι νομικά πρόςωπα 

δθμοςίου δικαίου, επί των οποίων ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ αςκεί 

διαχειριςτικι καταςταλτικι εποπτεία ωσ προσ τθν νομιμότθτα των πράξεων τουσ.   

(β) ωσ Περιφερειακά Επιμελθτθριακά Συμβοφλια νοοφνται τα ςυλλογικά όργανα ςε επίπεδο 

περιφζρειασ και απαρτίηονται από το ςφνολο των Επιμελθτθρίων τθσ οικείασ περιφζρειασ. 

Συςτινονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κεφαλαίου Η’ του παρόντοσ. 

 

(γ) ωσ Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων (Κ.Ε.Ε.) νοείται το νομικό πρόςωπο δθμοςίου 

δικαίου, το οποίο ςυςτάκθκε με το άρκρο 5 του ν. 2081/1992 (Α’ 154), με ζδρα τθν Ακινα. 

Η Κ.Ε.Ε. τελεί υπό τθν καταςταλτικι εποπτεία του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και 

ζχει ωσ μζλθ τθσ όλα τα Επιμελθτιρια τθσ χϊρασ. Σκοπόσ τθσ Κ.Ε.Ε. είναι θ εκπροςϊπθςθ 

των ελλθνικϊν Επιμελθτθρίων ςτο εξωτερικό, ο ςυντονιςμόσ  δράςεων των Επιμελθτθρίων  

ςτο εςωτερικό ι το εξωτερικό για κάκε οικονομικό κζμα εκνικοφ ενδιαφζροντοσ, θ μελζτθ 

κεμάτων ανάπτυξθσ τθσ εκνικισ οικονομίασ και θ παροχι προσ τισ δθμόςιεσ αρχζσ 

γνωμοδοτιςεων για κάκε κζμα που είναι ςχετικό με τουσ ςκοποφσ των Επιμελθτθρίων.  

 

Άρκρο 2: κοπόσ Επιμελθτθρίων 
 
Σκοπόσ των Επιμελθτθρίων, μζςα ςτα όρια τθσ χωρικισ ενότθτασ όπου αςκοφν τισ 
αρμοδιότθτζσ τουσ, είναι:  
 
(α) θ προςταςία και θ ανάπτυξθ του εμπορίου, τθσ βιομθχανίασ, τθσ βιοτεχνίασ, των 

επαγγελμάτων, του τομζα παροχισ υπθρεςιϊν, των εξαγωγϊν και κάκε κλάδου τθσ 

οικονομίασ, ςφμφωνα με τα ςυμφζροντα και τουσ ςτόχουσ τθσ εκνικισ οικονομίασ για τθν 

ανάπτυξθ και τθν πρόοδο αυτισ, 

(β) θ παροχι προσ τθν Πολιτεία τεκμθριωμζνων γνωμοδοτικϊν ειςθγιςεων για κάκε 

οικονομικό κζμα, περιλαμβανομζνων και των ςχετικϊν νομοςχεδίων, με γνϊμονα πάντοτε 

τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χωρικισ ενότθτάσ όπου αςκοφν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ και τθν 

εξυπθρζτθςθ του γενικότερου ςυμφζροντοσ τθσ εκνικισ οικονομίασ,  

(γ) θ παροχι ςτα μζλθ τουσ και ςε κάκε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικϊν ειςθγιςεων και 

πλθροφοριϊν για κάκε οικονομικό κζμα,  

(δ) θ παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ δραςτθριότθτασ των μελϊν τουσ, κακϊσ και θ 

κατ’ εξουςιοδότθςθ άςκθςθ αρμοδιοτιτων δθμοςίου δικαίου που αφοροφν κζματα 

ςφςταςθσ, αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των επιχειριςεων. 
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Άρκρο 3: Κδρυςθ – κατάργθςθ Επιμελθτθρίων  
 

1. Τα Επιμελθτιρια ιδρφονται και καταργοφνται με προεδρικό διάταγμα ςτο οποίο 

ρυκμίηονται όλα τα ςχετικά κζματα και το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταςθ του 

Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  και γνϊμθ τθσ Κ.Ε.Ε. που παρζχεται εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ  εξιντα (60) θμερϊν μετά τθν αποςτολι ςχετικοφ ερωτιματοσ 

από τον Υπουργό. Μετά τθν παρζλευςθ αυτισ τθσ προκεςμίασ, θ πρόταςθ του Υπουργοφ 

εκδίδεται χωρίσ γνϊμθ τθσ Κ.Ε.Ε.  

2. Η χωρικι ενότθτα δραςτθριότθτασ κάκε Επιμελθτθρίου δεν μπορεί να είναι μικρότερθ 

τθσ περιφερειακισ ενότθτασ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο ν. 3852/2010 (Α’ 87).   

3. Δφο ι περιςςότερα όμορα Επιμελθτιρια ι αμιγι Επιμελθτιρια τθσ ίδιασ Περιφερειακισ 

Ενότθτασ  μποροφν να ςυγχωνεφονται, με χωροταξικά κριτιρια εντόσ τθσ ίδιασ περιφζρειασ, 

με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, μετά από  γνϊμθ τθσ Κ.Ε.Ε. που 

παρζχεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ  εξιντα (60) θμερϊν μετά τθν αποςτολι 

ςχετικοφ ερωτιματοσ από τον Υπουργό. Μετά τθν παρζλευςθ αυτισ τθσ προκεςμίασ, θ 

απόφαςθ του Υπουργοφ εκδίδεται χωρίσ γνϊμθ τθσ Κ.Ε.Ε.    

 3. Ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ εκδίδει τθν ανωτζρω απόφαςθ ιδίωσ ςε 

περιπτϊςεισ που τα μζλθ Επιμελθτθρίου είναι λιγότερα από 5.000 και από τισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ Επιμελθτθρίου, προκφπτει αδυναμία του να ςυνεχίςει τθ λειτουργία του 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον παρόντα νόμο. Η διαπιςτοφμενθ μείωςθ των μελϊν πρζπει 

να προκφπτει από τα απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ οικονομικισ χριςθσ, όπωσ 

υποβλικθκαν από το εν λόγω Επιμελθτιριο.  

  4. Οι αποφάςεισ ςυγχϊνευςθσ που εκδίδει ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

ρυκμίηουν όλεσ τισ λεπτομζρειεσ και, ιδίωσ: 

(α) τα κζματα που ςυνδζονται με τα δικαιϊματα, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

εμπράγματων  δικαιωμάτων, και τισ υποχρεϊςεισ των ςυγχωνευόμενων Επιμελθτθρίων,  

(β) τα κζματα που αφοροφν ςε εκκρεμείσ δικζσ, 

(γ)τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του προςωπικοφ και  

(δ)τθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων.  

5. Οι ανωτζρω αποφάςεισ μποροφν να προβλζπουν τθν ίδρυςθ και λειτουργία 

παραρτθμάτων του Επιμελθτθρίου το οποίο κα προκφψει από ςυγχϊνευςθ και ςε άλλουσ 

διμουσ, εκτόσ τθσ ζδρασ του, τθσ περιφερειακισ ενότθτασ ι των περιφερειακϊν ενοτιτων 

όπου λειτουργεί.  

 
Άρκρο 4: Μζλθ 
 
1. Με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων, μζλθ του Επιμελθτθρίου είναι αυτοδίκαια τα 

νομικά και φυςικά πρόςωπα που υποχρεοφνται να εγγράφονται  ςτο Γενικό Εμπορικό 

Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.), από τθ ςτιγμι εγγραφισ τουσ ςε αυτό και μζχρι τθ διαγραφι τουσ από 

αυτό. Τα νομικά και φυςικά πρόςωπα που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά ςτο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά 

αςκοφν οικονομικι ι επαγγελματικι δραςτθριότθτα μποροφν να εγγράφονται   ςτα 

Επιμελθτιρια.  

 

2. Ωσ μζλθ του Επιμελθτθρίου μποροφν να εγγράφονται μθ εγκατεςτθμζνα ςτθ χϊρα μασ 

πρόςωπα, ςτα οποία ζχει χορθγθκεί άδεια αναςτολισ καταβολισ του Φ.Π.Α. κατά τθν 
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ειςαγωγι αγακϊν και εφαρμογι του ςυςτιματοσ αντιςτροφισ τθσ υποχρζωςθσ για τισ 

παραδόςεισ αγακϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4α του 

άρκρου 29 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπωσ ιςχφει. Αρμόδιο Επιμελθτιριο για τθν εγγραφι 

των ανωτζρω προςϊπων ορίηεται το Επιμελθτιριο του τόπου τθσ προςωρινισ ειςαγωγισ 

και αποκικευςθσ των εν λόγω αγακϊν. 

 

3. Το μθτρϊο μελϊν που τθρεί κάκε Επιμελθτιριο ενθμερϊνεται από το Γ.Ε.ΜΗ. ςχετικά με 

τα μζλθ τουσ αυτόματα για τθν εγγραφι και για κάκε άλλθ οριςτικι πράξθ. Εκτόσ των 

μθτρϊων που τθροφνται βάςει ειδικότερων διατάξεων νόμων, τα Επιμελθτιρια δφνανται 

να τθροφν και άλλα ςτοιχεία για τα μζλθ τουσ ςε δευτερεφοντα μθτρϊα, ι να τθροφν 

μθτρϊο επωνυμιϊν και διακριτικϊν τίτλων επιχειριςεων που δεν εγγράφονται ςτο ΓΕΜΗ,  

μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο νόμο 

2472/1997 (Α’ 50) περί προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει . 

 

Άρκρο 5: Αρμοδιότθτεσ και δραςτθριότθτεσ Επιμελθτθρίων 
 
1. Τα Επιμελθτιρια αςκοφν κάκε αρμοδιότθτα ςχετικι με το ςκοπό τουσ, κακϊσ και κατ’ 

εξουςιοδότθςθ αρμοδιότθτεσ δθμόςιου δικαίου οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν 

επιχειρθματικότθτα. Επίςθσ ςυμβάλλουν ςτισ διαδικαςίεσ ενιαίασ και απλοποιθμζνθσ 

άςκθςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ τεχνικϊν επαγγελμάτων, κακϊσ και προϊκθςθσ νζων παραγωγικϊν 

διαδικαςιϊν. 

 

2. Τα Επιμελθτιρια ζχουν ιδίωσ τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

 

α. Υποβάλλουν προσ τθν Πολιτεία τεκμθριωμζνεσ ειςθγιςεισ ςυμβουλευτικοφ και 

γνωμοδοτικοφ χαρακτιρα για κζματα πρωτογενοφσ παραγωγισ και μεταποίθςθσ, 

εμπορικϊν δραςτθριοτιτων και υπθρεςιϊν ι γενικά για τθν εκνικι οικονομία. Τα 

Επιμελθτιρια διατυπϊνουν τθ γνϊμθ τουσ μζςα ςε προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι 

μεγαλφτερθ εξιντα (60) θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ ςε αυτά του κζματοσ.  

β. Μετά από πρόταςθ του ενόσ τρίτου (1/3) των ταμειακϊσ ενιμερων μελϊν του 

Επιμελθτθρίου διεξάγουν δθμοψιφιςμα μεταξφ των ταμειακϊσ ενιμερων  μελϊν του, για 

κάκε κζμα τθσ τοπικισ ι εκνικισ οικονομίασ που εμπίπτει ςτισ γνωμοδοτικζσ ι 

ςυμβουλευτικζσ αρμοδιότθτζσ του, κακϊσ και για τθν προςκικθ ι αφαίρεςθ κατθγοριϊν 

υπθρεςιϊν οι οποίεσ παρζχονται ζναντι ςυνδρομισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 14 

του παρόντοσ. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ψθφιςάντων, 

εφόςον ςυμμετζχει το 60% των ταμειακϊσ ενιμερων μελϊν, και κοινοποιοφνται ωσ 

γνωμοδότθςθ ι ειςιγθςθ ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα ςτον Υπουργό Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ και τον κατά περίπτωςθ αρμόδιο Υπουργό. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ορίηεται θ 

διαδικαςία διεξαγωγισ του δθμοψθφίςματοσ, θ οποία μπορεί να είναι θλεκτρονικι. 

γ. Μποροφν να ςυμμετζχουν ςε επιτροπζσ και όργανα ςχεδιαςμοφ ζργων υποδομισ και 

μεριμνοφν, με κάκε μζςο, για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ μεταποίθςθσ, του 
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τομζα υπθρεςιϊν με ζμφαςθ ςτισ εξαγωγζσ και γενικά για τθν αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ των μελϊν τουσ.  

 

δ. Χορθγοφν ςτα μζλθ τουσ πιςτοποιθτικά εγγραφισ και καταγωγισ προϊόντων,     

καταγράφουν ςυςτθματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά ζκιμα, παρζχουν πλθροφορίεσ 

ςτα μζλθ τουσ και ςτθν Πολιτεία για τισ αλλοδαπζσ αγορζσ, τισ διεκνείσ οικονομικζσ 

εξελίξεισ και για άλλα ςυναφι κζματα. Ενθμερϊνουν τα μζλθ τουσ για τα αναπτυξιακά, τα 

επενδυτικά και τα χρθματοδοτικά προγράμματα. Μελετοφν τισ τάςεισ και εξελίξεισ ςτθν 

τοπικι, περιφερειακι και εκνικι οικονομία και υποβάλλουν ςχετικζσ τεκμθριωμζνεσ 

προτάςεισ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ. Επίςθσ εκπονοφν μελζτεσ για τα μζλθ τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ γεωγραφικζσ 

αγορζσ, ςτισ οποίεσ αυτά πρόκειται να δραςτθριοποιθκοφν, εκδίδουν δε κατά τακτά 

χρονικά διαςτιματα κλαδικζσ μελζτεσ, ανάλογα με τον ειδικότερο προςανατολιςμό του 

κάκε Επιμελθτθρίου και ςε ςυντονιςτικι ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων 

και το οικείο Περιφερειακό Επιμελθτθριακό Συμβοφλιο. 

 

ε. Λειτουργοφν και υποςτθρίηουν το Γ.Ε.ΜΗ. για τισ επιχειριςεισ  οι οποίεσ ζχουν ζδρα ςτθ 

χωρικι ενότθτα αρμοδιότθτάσ τουσ. Συγκεκριμζνα, προβαίνουν ςτισ αναγκαίεσ ενζργειεσ 

για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ Γ.Ε.ΜΗ. και τθσ Υπθρεςίασ Μιασ Στάςθσ (Υ.Μ.Σ.), 

εφαρμόηοντασ τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία και τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Εταιρειϊν και Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου και του Εποπτικοφ Συμβουλίου.     

 

ςτ. Διενεργοφν πραγματογνωμοςφνεσ και δειγματολθψίεσ και επιλφουν, με διαιτθςία, 

εμπορικζσ διαφορζσ με βάςθ κατάλογο, που ςυντάςςεται κάκε δφο (2) χρόνια και ιςχφει 

και για τισ δικαςτικζσ και διοικθτικζσ αρχζσ. Οι αμοιβζσ των προςϊπων που ςυμμετζχουν 

ςτισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτο προθγοφμενο εδάφιο κακορίηονται με απόφαςθ τθσ 

οικείασ Διοικθτικισ Επιτροπισ.  

 

η. Συνιςτοφν επιτροπζσ και ομάδεσ εργαςίασ από μζλθ τουσ, υπαλλιλουσ τουσ ι τρίτουσ,  

και  ανακζτουν ςε εξειδικευμζνα πρόςωπα τθν εκπόνθςθ μελετϊν και άλλων εργαςιϊν, 

που ζχουν ςχζςθ με τουσ ςκοποφσ τουσ. 

 

θ. Αναλαμβάνουν τθ λειτουργία και το ςυντονιςμό των Κζντρων Υποςτιριξθσ Επιχειριςεων 

(Κ.Υ.ΕΠΙΧ.). Αποςτολι των Κζντρων αυτϊν είναι θ παροχι διοικθτικϊν πλθροφοριϊν και θ 

υποςτιριξθ των εταιρειϊν κάκε νομικισ μορφισ, κακϊσ και των ατομικϊν επιχειριςεων, 

ςτθ διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν δθμοςίου δικαίου, από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ μζχρι τθν 

ζκδοςθ τθσ τελικισ πράξθσ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και με τθν επιφφλαξθ 

ειδικότερων διατάξεων για τθν οργάνωςθ και λειτουργία των Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ 

Πολιτϊν (Κ.Ε.Π.), των Υπθρεςιϊν μιασ Στάςθσ και των Υπθρεςιϊν Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα το 

Κ.Υ.ΕΠΙΧ.: 

αα. Ενθμερϊνει και πλθροφορεί τισ επιχειριςεισ για τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ 

διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν υποκζςεων.  

ββ. Παραλαμβάνει αιτιςεισ επιχειριςεων για τθ διεκπεραίωςθ υποκζςεϊν τουσ από τισ 

υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, τα ςτοιχεία των οποίων καταχωρεί ςε ειδικό πρωτόκολλο. 
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Διακζτει για διευκόλυνςι τουσ ζντυπα αιτιςεων κατά το άρκρο 3 παράγραφοσ 3 του 

Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, Α’ 45), όπωσ ιςχφει.  

γγ. Ελζγχει τθν πλθρότθτα των αιτιςεων των επιχειριςεων και ςε περίπτωςθ που για τθ 

διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςθσ απαιτοφνται δικαιολογθτικά, που δεν υποβάλλονται μαηί με 

τθν αίτθςθ, το Κ.Υ.ΕΠΙΧ. τα αναηθτά και τα παραλαμβάνει με οποιονδιποτε πρόςφορο 

τρόπο από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, μετά από ςχετικι εξουςιοδότθςθ των επιχειριςεων.  

δδ. Διαβιβάηει πλιρεισ τουσ φακζλουσ των υποκζςεων των επιχειριςεων, ςτθν αρμόδια για 

τθ διεκπεραίωςι τουσ υπθρεςία, με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο. Το τελικό ζγγραφο 

αποςτζλλεται από τθν αρμόδια υπθρεςία και πάλι ςτο Κ.Υ.ΕΠΙΧ. όπου είχε υποβλθκεί θ 

αρχικι αίτθςθ, από το οποίο το παραλαμβάνει εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ τθσ 

επιχείρθςθσ ι αποςτζλλεται ςτθν επιχείρθςθ από το Κ.Υ.ΕΠΙΧ. ςτθ διεφκυνςθ που ζχει 

δθλωκεί με ςυςτθμζνθ επιςτολι και με αντικαταβολι.  

εε. Διεκπεραιϊνει τισ διαδικαςίεσ των άρκρων 6 και 8 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) για τθν 

άςκθςθ μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων. Για τθν άςκθςθ αυτισ τθσ αρμοδιότθτασ το 

Κ.Υ.ΕΠΙΧ πιςτοποιείται από τθ Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ, μετά από αξιολόγθςθ τθσ 

ςυνδρομισ των εφαρμόςιμων απαιτιςεων του ςχετικοφ προτφπου από το Εκνικό Σφςτθμα 

Διαπίςτευςθσ και απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Βιομθχανίασ, θ οποία αναρτάται ςτθ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Δεν μπορεί να μετάςχει ςτισ ςυνεδριάςεισ του αρμόδιου οργάνου χοριγθςθσ 

ζγκριςθσ ι ελζγχου δραςτθριότθτασ θ οποία υπάγεται ςτθ διαδικαςία τθσ γνωςτοποίθςθσ 

οποιοδιποτε πρόςωπο ζχει υλικό ι θκικό ςυμφζρον από τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ, 

ι είναι ςυγγενισ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, ζωσ το δεφτερο βακμό, με άλλο πρόςωπο που 

ζχει τζτοιο ςυμφζρον. 

  

κ. Αναλαμβάνουν και διεκπεραιϊνουν κατ’ εξουςιοδότθςθ και κάκε άλλο ζργο ςυναφζσ με 

το ςκοπό τουσ, φςτερα από απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του 

κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ. 

 

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ,  μετά από γνϊμθ τθσ Κ.Ε.Ε. και 

του οικείου Επιμελθτθρίου θ οποία κοινοποιείται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ εξιντα 

(60) θμερϊν, ςυςτινονται Κ.Υ.ΕΠΙΧ. ςτθν ζδρα,  ι ςε παραρτιματα κάκε Επιμελθτθρίου και 

ορίηεται θ χωρικι αρμοδιότθτα, κακϊσ και ο κανονιςμόσ λειτουργίασ τουσ. Μετά τθν 

παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, θ απόφαςθ   εκδίδεται χωρίσ γνϊμθ τθσ Κ.Ε.Ε. και 

του οικείου  Επιμελθτθρίου. 

 

4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του κατά περίπτωςθ 

αρμόδιου Υπουργοφ, μετά από γνϊμθ τθσ Κ.Ε.Ε.  θ οποία κοινοποιείται εντόσ αποκλειςτικισ 

προκεςμίασ εξιντα (60) θμερϊν, ορίηονται οι κατθγορίεσ υποκζςεων που 

διεκπεραιϊνονται από τα Κ.Υ.ΕΠΙΧ. και εξειδικεφεται θ διαδικαςία διεκπεραίωςισ τουσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, θ απόφαςθ εκδίδεται χωρίσ γνϊμθ τθσ 

Κ.Ε.Ε. και του οικείου  Επιμελθτθρίου. 

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ ρυκμίηεται αναλυτικά θ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ και  λειτουργίασ των ΚΥ.ΕΠΙΧ. 

για τθν διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν ζγκριςθσ και γνωςτοποίθςθσ μεταποιθτικϊν 

δραςτθριοτιτων.  
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6.  Τα Επιμελθτιρια αςκοφν επίςθσ τισ εξισ δραςτθριότθτεσ για τθν επίτευξθ του ςκοποφ 

τουσ: 

 

α. Μποροφν, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, θ οποία ρυκμίηει τισ 

αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ και εκδίδεται μετά από γνϊμθ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ 

Επιμελθτθρίων και, να προβοφν ςτισ κατά περίπτωςθ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, προκειμζνου 

να αναλάβουν, μόνα ι ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ, τθ διαχείριςθ βιομθχανικϊν και 

ελεφκερων ηωνϊν, εμπορικϊν ι επιχειρθματικϊν κζντρων, μόνιμων εκκζςεων και 

εκκετθρίων χϊρων, ςτακμϊν, λιμζνων, αικουςϊν δθμοπραςιϊν, γενικϊν αποκθκϊν, 

εργαςτθρίων ανάλυςθσ και εξζταςθσ εμπορευμάτων. 

 

β. Με απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ θ οποία κοινοποιείται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 

ςυνιςτοφν, είτε αυτοτελϊσ είτε με άλλουσ φορείσ , εταιρείεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα,  

οι οποίεσ δεν υπάγονται ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, με ςκοποφσ: 

(αα) τθν ανάπτυξθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, 

(ββ) τθ δια βίου εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ εκπαίδευςθσ και 

επιμόρφωςθσ των μελϊν τουσ ι και τρίτων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 2, 3, 4, 

6, 7 και 8 του ν. 3369/2005 (Α’ 171) και των άρκρων 1, 2, 3, 4 και 9 του ν. 3879/2010 (Α’ 

163), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν,  

(γγ) τθν υλοποίθςθ κάκε μορφισ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων και 

(δδ) τθν προαγωγι τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ και εξωςτρζφειασ.  

Οι δραςτθριότθτεσ τζτοιων εταιριϊν διακρίνονται ςαφϊσ από τισ αρμοδιότθτεσ δθμοςίου 

δικαίου που αςκοφν οι οργανικζσ μονάδεσ των Επιμελθτθρίων. Η ςφςταςθ τζτοιων 

εταιρειϊν γνωςτοποιείται εντόσ τριϊν μθνϊν και με ευκφνθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ ςτον 

Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με τθν υποβολι ζκκεςθσ ςτθν οποία περιγράφεται ο 

οικονομικόσ ςκοπόσ που κα εξυπθρετεί θ εταιρία, αναλφονται τα μζςα και οι πόροι που κα 

ζχει ςτθν διάκεςι τθσ για τθν επιδίωξι του και τεκμθριϊνεται θ ςφνδεςθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ εταιρείασ με τθν αποςτολι των Επιμελθτθρίων. 

  

γ. Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μποροφν να ςυμμετζχουν ςε κεφαλαιουχικζσ 

εταιρίεσ, θ δραςτθριότθτα των οποίων εξυπθρετεί ειδικό ςκοπό δθμοςίου ςυμφζροντοσ και 

οι οποίεσ απολαμβάνουν όλων των ωφελειϊν εκνικισ ι κοινοτικισ χρθματοδότθςθσ ι 

επιχοριγθςθσ. Η ςυμμετοχι ςε τζτοιεσ εταιρείεσ εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2042/1992 (Α’ 75).   

 

δ.  Τα Επιμελθτιρια δφνανται να ςυμμετζχουν ςτο κεφάλαιο των εταιριϊν των 

περιπτϊςεων β και γ, κακϊσ και ςε κάκε αφξθςθ αυτοφ, αλλά δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε   

επιχοριγθςθ των εν λόγω εταιριϊν, οφτε θ ςφναψθ ςυμβάςεων προμθκειϊν αγακϊν ι 

ζργου με αυτζσ.  

  

ε. Διεξάγουν ςεμινάρια, υλοποιοφν εκπαιδευτικά προγράμματα και χορθγοφν 

πιςτοποιθτικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 2, 3, 4, 6, 7 και 8 του ν. 3369/2005 (Α’ 

171) και των άρκρων 1, 2, 3, 4 και 9 του ν. 3879/2010 (Α’ 163), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, 

οργανϊνουν ςυνζδρια, και χορθγοφν τισ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ, και παρζχουν ειδίκευςθ ι 
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επαγγελματικι εμπειρία οποιαςδιποτε μορφισ, ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι ςε 

ςυνεργαςία με εκπαιδευτικά ιδρφματα και αναγνωριςμζνα ινςτιτοφτα. 

  

ςτ. Εκδίδουν περιοδικά ι βιβλία ι επιχορθγοφν τζτοιεσ εκδόςεισ,  επιχειρθματικοφ και 

αναπτυξιακοφ κυρίωσ περιεχομζνου και μεριμνοφν για αντίςτοιχεσ θλεκτρονικζσ εκδόςεισ.  

 

η. Με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τουσ, επιχορθγοφν πρωτοβουλίεσ που 

ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιφζρειάσ τουσ ι γενικότερα τθσ εκνικισ 

οικονομίασ, απονζμουν βραβεία ι άλλεσ τιμθτικζσ διακρίςεισ για διακεκριμζνεσ 

επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ. Το ςυνολικό ποςό που διατίκεται ετθςίωσ για τισ 

επιχορθγιςεισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετιςιων τακτικϊν εςόδων κάκε 

Επιμελθτθρίου. 

 

θ. Με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τουσ ενιςχφουν οικονομικά δράςεισ 

επαγγελματικϊν ςυλλόγων και εργοδοτικϊν οργανϊςεων ςτο πλαίςιο του ςκοποφ τουσ Το 

ςυνολικό ποςό που διατίκεται ετθςίωσ για τισ επιχορθγιςεισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

5% των ετιςιων τακτικϊν εςόδων κάκε Επιμελθτθρίου. 

 

κ. Υλοποιοφν δράςεισ επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ των μελϊν τουσ ςχετικά με το ζργο που 

επιτελοφν. Για τθν άςκθςθ αυτισ τθσ αρμοδιότθτασ διατθροφν υποχρεωτικά ιςτοςελίδα, 

ςτθν οποία δθμοςιεφονται, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα, οι οικονομικζσ καταςτάςεισ 

τουσ, πλθροφορίεσ για τισ υπθρεςίεσ Γ.Ε.ΜΗ., ο ετιςιοσ προγραμματιςμόσ και ο 

απολογιςμόσ δράςεων, κακϊσ και κάκε άλλθ πλθροφορία που αφορά τθν αποςτολι των 

επιμελθτθρίων. Το ςυνολικό ποςό που διατίκεται ετθςίωσ για δράςεισ επικοινωνίασ και 

ενθμζρωςθσ, μζςω καταχωριςεων ςε ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα, δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 3% των ετιςιων τακτικϊν εςόδων κάκε Επιμελθτθρίου.  

 

ι. Συμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων ανάγκθσ, ιδίωσ φυςικϊν καταςτροφϊν, οι 

οποίεσ πλιττουν τθν χωρικι ενότθτα αρμοδιότθτάσ τουσ, όμορθ περιοχι ι τθν επικράτεια 

ςτο ςφνολό τθσ.  

 

7. Η πραγματοποίθςθ των δαπανϊν που αφοροφν ςτισ δραςτθριότθτεσ των εδαφίων ςτ’, η’ 

και θ’ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου υλοποιοφνται με απόφαςθ τθσ διοικοφςασ 

επιτροπισ θ οποία κοινοποιείται με αναλυτικό πίνακα ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο. 

 

8. Κάκε δθμόςια αρχι και  φορζασ,  υποχρεοφται, αν αυτό δεν αντίκειται ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, να παρζχει ςτα Επιμελθτιρια κάκε πλθροφορία που είναι αναγκαία για τθν 

εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τουσ και τθν εκτζλεςθ των αρμοδιοτιτων τουσ.  

 

Άρκρο 6: Δομι – Οργάνωςθ Επιμελθτθρίων 
 
1. Τα Επιμελθτιρια κατανζμουν τα μζλθ τουσ ςτα εξισ τμιματα ανάλογα με τθν 

δραςτθριότθτα των μελϊν τουσ: α) βιομθχανικό, β) βιοτεχνικό, γ)εμπορικό και δ) 

υπθρεςιϊν. Ειδικά τα Επαγγελματικά Επιμελθτιρια κατανζμουν τα μζλθ τουσ ςε τμιματα 



8 
 

επαγγελματιϊν και υπθρεςιϊν, ενϊ τα Βιοτεχνικά Επιμελθτιρια κατανζμουν τα μζλθ τουσ 

ςε τμιματα βιοτεχνϊν και υπθρεςιϊν. 

 

2. Τα Τμιματα δεν ζχουν αυτοτζλεια. Τθν προεδρεία τουσ αςκεί ο αιρετόσ πρόεδρόσ τουσ ι 

ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του. Τα Τμιματα ειςθγοφνται προσ τθ διοίκθςθ του οικείου 

Επιμελθτθρίου, για κάκε κζμα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

 3. Το αντικείμενο δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων για τθν κατάταξθ τουσ κατά τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ, κρίνεται ςφμφωνα με τθν κφρια δραςτθριότθτα τουσ όπωσ αυτι 

προκφπτει από τθν Εκνικι Ονοματολογία Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων. Με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ κακορίηονται οι κφριοι κωδικοί αρικμοί 

δραςτθριότθτασ επιχειριςεων που αντιςτοιχοφν ςε κάκε τμιμα. Όταν το αντικείμενο 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ δεν περιλαμβάνεται ςτισ διακρίςεισ αυτζσ, τότε οι οικείεσ 

επιχειριςεισ ταξινομοφνται ςτα κατά περίπτωςθ τμιματα αυτϊν ςφμφωνα με το 

αντικείμενο που δθλϊνουν ι που προκφπτει από τα προςαγόμενα ζγγραφα (καταςτατικό ι 

ζναρξθ επιτθδεφματοσ), και το οποίο ευρίςκεται εγγφτερα προσ δραςτθριότθτα που 

ρυκμίηεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ.  

 

4. Μζλοσ μπορεί να ηθτιςει τθν μετακίνθςι του όταν περιςςότερο από το ιμιςυ των 

εςόδων του επί τρία τουλάχιςτον οικονομικά ζτθ προζρχεται από  δευτερεφουςα 

δραςτθριότθτα θ οποία αντιςτοιχεί ςε άλλο τμιμα. Η ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ εκδίδεται 

με απόφαςθ τθσ διοικθτικισ επιτροπισ του οικείου Επιμελθτθρίου. 

 

5. Με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του οικείου Επιμελθτθρίου μπορεί να 

ιδρφονται και άλλα Τμιματα, κακϊσ και να ςυγχωνεφονται το βιομθχανικό και το 

βιοτεχνικό τμιμα ςε ζνα ενιαίο μεταποιθτικό τμιμα. Σε περίπτωςθ που αμφιςβθτείται θ 

κατάταξθ μζλουσ ςε Τμιμα του οικείου Επιμελθτθρίου, επιλαμβάνεται θ διοικθτικι 

επιτροπι, θ οποία  αποφαςίηει ςχετικά. 

 

6. Για τθ δθμιουργία Τμιματοσ ςε Επιμελθτιρια τα οποία εδρεφουν ςτισ Περιφζρειεσ 

Αττικισ και Κεντρικισ Μακεδονίασ απαιτοφνται τουλάχιςτον διακόςιεσ (200) επιχειριςεισ 

και για τα υπόλοιπα Επιμελθτιρια τθσ Χϊρασ απαιτοφνται τουλάχιςτον εκατό (100) 

επιχειριςεισ. Ο αρικμόσ των επιχειριςεων που απαιτείται κατά το προθγοφμενο εδάφιο 

μπορεί να μειϊνεται, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του 

οικείου Επιμελθτθρίου, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
Διοίκθςθ Επιμελθτθρίων 
 
Άρκρο 7: Όργανα διοίκθςθσ 
 
Τα όργανα διοίκθςθσ των Επιμελθτθρίων είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ Διοικθτικι 

Επιτροπι και ο Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου.  

 
Άρκρο 8: Διοικθτικό υμβοφλιο 
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1. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου εκλζγονται από τα μζλθ του Επιμελθτθρίου που 

ζχουν δικαίωμα ψιφου με εκλογζσ που διεξάγονται κάκε τζταρτο ζτοσ, ςε θμερομθνία που 

ορίηεται μεταξφ τθσ 15θσ Νοεμβρίου και τθσ 15θσ Δεκεμβρίου.  

 

2. Ο αρικμόσ των μελϊν του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου των Επιμελθτθρίων κακορίηεται ωσ 

εξισ για εγγεγραμμζνα μζλθ:  

α. μζχρι δεκαπζντε χιλιάδεσ (15.000), εικοςιζνα (21) μζλθ,  

β. από δεκαπζντε χιλιάδεσ και ζνα (15.001) ζωσ εικοςιπζντε χιλιάδεσ (25.000), τριανταζνα 

(31) μζλθ,  

γ. από εικοςιπζντε χιλιάδεσ και ζνα (25.001) ζωσ τριανταπζντε χιλιάδεσ (35.000) ςαράντα 

ζνα( 41) μζλθ  

δ. από τριανταπζντε χιλιάδεσ και ζνα (35.001) πενιντα ζνα (51) μζλθ, 

ε. ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια των Επιμελθτθρίων Κυκλάδων και Δωδεκανιςου 51 μζλθ και 

ςτ. ςτα διοικθτικά ςυμβοφλια των Επιμελθτθρίων Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ με αρικμό 

εγγεγραμμζνων μελϊν ο οποίοσ εμπίπτει ςτθν περ. α’ τθσ παροφςασ 31 μζλθ. 

 

 3. Ο αρικμόσ των αντιπροςϊπων του κάκε Τμιματοσ ςτο Διοικθτικό ςυμβοφλιο 

κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, μετά από γνϊμθ του διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου, με βάςθ τα εξισ κριτιρια: 

α. ο αρικμόσ των μελϊν του κάκε Τμιματοσ,  

β. θ ςυνειςφορά αυτϊν ςτθν τοπικι   οικονομία και  

γ. οι κζςεισ εργαςίασ που καλφπτονται από τθ δραςτθριότθτά τουσ. 

 

4. Το νζο Διοικθτικό ςυμβοφλιο αναλαμβάνει κακικοντα εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ εφορευτικισ επιτροπισ, με τθν οποία 

ανακθρφςςονται οι εκλεγόμενοι. Η ανάλθψθ των κακθκόντων κατά το προθγοφμενο 

εδάφιο δεν εμποδίηεται από τθν υποβολι ενςτάςεων κατά του κφρουσ των αρχαιρεςιϊν ι 

τθσ εκλογισ ςυγκεκριμζνου μζλουσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 

 

5. Το Διοικθτικό ςυμβοφλιο ςυηθτεί τα ςθμαντικότερα κζματα του εμπορίου, τθσ 

μεταποίθςθσ και των υπθρεςιϊν, απονζμει τιμθτικζσ διακρίςεισ, που ςχετίηονται με τα 

κζματα αυτά, εγκρίνει τον απολογιςμό, τον ιςολογιςμό τον προχπολογιςμό και τον 

προγραμματιςμό δράςεων του Επιμελθτθρίου   καταργεί τθ Διοικθτικι Επιτροπι ι μζλοσ 

τθσ με απόφαςθ τθσ πλειοψθφίασ των τεςςάρων πζμπτων (4/5) των μελϊν του και 

αποφαςίηει για κάκε κζμα, που ζχει ςχζςθ με τθν επιμελθτθριακι δραςτθριότθτα.  

  

6. Οι ςυνεδριάςεισ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου διεξάγονται δθμόςια και ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ, κατόπιν ςχετικισ αιτιολόγθςθσ, κεκλειςμζνων των κυρϊν , τακτικά μεν μία 

φορά το μινα, εκτόσ από το μινα Αφγουςτο, ζκτακτα δε εφόςον ηθτθκεί από τα δφο 

πζμπτα (2/5) των μελϊν του. Η διεξαγωγι των ζκτακτων ςυνεδριάςεων είναι δυνατι και 

μζςω εφαρμογϊν Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (τθλεδιάςκεψθ). 

 

7. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, που εκδίδεται μετά από πρόταςθ 

τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων, εγκρίνεται ο ενιαίοσ κανονιςμόσ αρμοδιοτιτων και 

λειτουργίασ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου των Επιμελθτθρίων. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο 
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μπορεί, με απόφαςι του που δθμοςιεφεται ςτθ Διαφγεια, να μεταβιβάηει μζροσ των 

αρμοδιοτιτων του ςτθ Διοικθτικι Επιτροπι. Απαγορεφεται θ μεταβίβαςθ των 

αρμοδιοτιτων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που αφοροφν ςτθν ζγκριςθ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων του Επιμελθτθρίου, ςτθ ςφςταςθ εταιριϊν ι ςτθ ςυμμετοχι ςε εταιρίεσ και 

ςτθν πρόςλθψθ προςωπικοφ. Η μεταβίβαςθ των λοιπϊν  αρμοδιοτιτων ιςχφει μζχρι τθν 

ανάκλθςι τθσ. 

 

8. Το Διοικθτικό ςυμβοφλιο ςυνεδριάηει νόμιμα αν είναι παρόντα το ιμιςυ πλζον του ενόσ 

των αιρετϊν μελϊν του και αν διεξάγεται επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ, με τθν παρουςία του 

ενόσ τρίτου (1/3) των αιρετϊν μελϊν, οι δε αποφάςεισ του λαμβάνονται με τθν απόλυτθ 

πλειοψθφία των παρόντων.  

 

9. Μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου κάκε Επιμελθτθρίου χωρίσ δικαίωμα ψιφου είναι και: 

α. οι νόμιμοι εκπρόςωποι του Συνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν, τθσ Ελλθνικισ 

Συνομοςπονδίασ Εμπορίου και Επιχειρθματικότθτασ, τθσ Γενικισ Συνομοςπονδίασ 

Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδασ και του Πανελλινιου Συνδζςμου Εξαγωγζων,  

β. ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Διμων (ΠΕΔ) τθσ οικείασ Περιφζρειασ, 

γ. ο Περιφερειάρχθσ τθσ οικείασ Περιφζρειασ του Επιμελθτθρίου ι εκπρόςωποσ αυτοφ και 

δ. τζωσ Πρόεδροι του Επιμελθτθρίου 

 

10.Στισ ςυνεδριάςεισ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςυμμετζχουν επίςθσ ο Διοικθτικόσ 

προϊςτάμενοσ του Επιμελθτθρίου, οι προϊςτάμενοι των διευκφνςεων και εκπρόςωποσ του 

ςυλλόγου των εργαηομζνων ςτο Επιμελθτιριο, χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

  

11. Ο πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου, που αναπλθρϊνεται από  τουσ αντιπρόεδρουσ κατά τθ 

ςειρά τουσ, προεδρεφει των ςυνεδριάςεων του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και προςκαλεί τα 

μζλθ ςτισ ςυνεδριάςεισ.   

 

Άρκρο 9: Διοικθτικι Επιτροπι 
 
1. Η Διοικθτικι Επιτροπι κάκε Επιμελθτθρίου αποτελείται από επτά (7) μζλθ όταν το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται από εικοςιζνα (21),   ι τριανταζνα (31)  , ι ςαράντα ζνα 

(41) μζλθ και  εννζα (9) μζλθ όταν το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται από πενιντα ζνα 

(51) μζλθ. Ειδικά οι διοικθτικζσ επιτροπζσ των Επιμελθτθρίων Κυκλάδων και Δωδεκανιςου 

απαρτίηονται από επτά (7) μζλθ.   

 

2. Η Διοικθτικι Επιτροπι ψθφίηει τον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ, που εγκρίνεται από το 

Διοικθτικό ςυμβοφλιο. Είναι αρμόδια και υπεφκυνθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του 

Επιμελθτθρίου και λαμβάνει οποιαδιποτε απόφαςθ προσ το ςκοπό αυτόν, ςυγκαλεί το 

Διοικθτικό ςυμβοφλιο και εκτελεί τισ αποφάςεισ αυτοφ, εγκρίνει και διενεργεί τισ δαπάνεσ 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο Γ. 

Είναι αρμόδια για τθν εκπροςϊπθςθ του επιμελθτθρίου ςε επιτροπζσ και όργανα 

ςχεδιαςμοφ ζργων υποδομισ, τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν και άλλων βεβαιϊςεων, για 

πραγματογνωμοςφνεσ, δειγματολθψίεσ και διαιτθςίεσ, ςυνιςτά επιτροπζσ και ομάδεσ 

εργαςίασ, ανακζτει τθν εκπόνθςθ μελετϊν, τθν ζκδοςθ περιοδικϊν και βιβλίων, επιμελείται 
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τθ ςφνταξθ, τθν υποβολι προσ ζγκριςθ ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο και τθν εκτζλεςθ του 

προχπολογιςμοφ, κακϊσ και τθ ςφνταξθ του απολογιςμοφ και του προγραμματιςμοφ του 

Επιμελθτθρίου.  

 

3. Η Διοικθτικι Επιτροπι αποτελείται από τον πρόεδρο του Επιμελθτθρίου,  τουσ 

αντιπροζδρουσ, τον γενικό γραμματζα, τον οικονομικό επόπτθ, τον Υπεφκυνο Γ.Ε.ΜΗ. και 

Εξυπθρζτθςθσ Επιχειριςεων, τον Υπεφκυνο Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ Επιχειριςεων και 

τα υπόλοιπα μζλθ. Η Διοικθτικι Επιτροπι μπορεί να ανακζτει και άλλεσ  αρμοδιότθτεσ ςτα 

υπόλοιπα μζλθ 

 

4. Όταν θ Διοικθτικι Επιτροπι ζχει επτά μζλθ, οι αντιπρόεδροι είναι δφο. Όταν θ Διοικθτικι 

Επιτροπι ζχει εννζα μζλθ, οι αντιπρόεδροι είναι τρεισ.   

 

5. Ο γενικόσ γραμματζασ εποπτεφει τθν εφαρμογι των αποφάςεων του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ από τισ οργανικζσ μονάδεσ του Επιμελθτθρίου, 

τθρεί τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων των οργάνων του Επιμελθτθρίου και αναπλθρϊνει 

κατά περίπτωςθ  τον Υπεφκυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπθρζτθςθσ Επιχειριςεων και τον Υπεφκυνο 

Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ Επιχειριςεων. 

 

6. Ο οικονομικόσ επόπτθσ  : (α) εποπτεφει τθν είςπραξθ των πόρων του Επιμελθτθρίου για 

τθν πλθρωμι δαπανϊν, (β) παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ και τθν εν 

γζνει οικονομικι κατάςταςθ και περιουςία του Επιμελθτθρίου, (γ) υπογράφει μαηί με τον 

κατά περίπτωςθ αρμόδιο Διευκυντι όλα τα εντάλματα και τισ επιταγζσ του Επιμελθτθρίου, 

(δ) υπογράφει τθν ζκκεςθ ςτθν οποία αιτιολογείται κάκε υπζρβαςθ άνω του 5% από τα 

προχπολογιςκζντα, κατά το αμζςωσ προθγοφμενο οικονομικό ζτοσ, ζςοδα ι ζξοδα του 

Επιμελθτθρίου για τθν οποία υπάρχουν διακζςιμα ετιςια οικονομικά ςτοιχεία και (ε) 

αναπλθρϊνει νόμιμα το Γενικό Γραμματζα ςε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του 

τελευταίου. 

 

7. Ο  Υπεφκυνοσ Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπθρζτθςθσ Επιχειριςεων είναι αρμόδιοσ για τθν εφρυκμθ 

λειτουργία των οργανικϊν μονάδων Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ και Κ.Υ.ΕΠΙΧ (όπου υπάρχει) του 

Επιμελθτθρίου. Ειδικότερα: (α) διαβιβάηει ςτα αρμόδια όργανα προτάςεισ για τθν βελτίωςθ 

του ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου αυτοφ και τθν ολοκλιρωςθ του κεςμικοφ πλαιςίου των 

Κ.Υ.ΕΠΙΧ., (β) παρακολουκεί και μεριμνά για τθν τιρθςθ των προκεςμιϊν που ορίηει ο 

νόμοσ ςχετικά με τθν καταχϊρθςθ και τθ δθμοςίευςθ πράξεων ςτο Γ.Ε.ΜΗ.(γ) μεριμνά για 

τθν ςυμμετοχι των υπαλλιλων των οργανικϊν μονάδων ςε ςχετικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα κακϊσ και τθν επαρκι ςτελζχωςθ αυτισ και (δ) εποπτεφει τθν απρόςκοπτθ 

εφαρμογι των τεχνικϊν αλλαγϊν  ςτα  πλθροφοριακά ςυςτιματα  του Γ.Ε.ΜΗ. από τισ 

οργανικζσ μονάδεσ Γ.Ε.ΜΗ., ΥΜΣ & Κ.Υ.ΕΠΙΧ. 

8. Ο Υπεφκυνοσ Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ Επιχειριςεων είναι αρμόδιοσ για τον 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δράςεων του Επιμελθτθρίου που αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ 

τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μελϊν του ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο. 

Ειδικότερα: (α) μεριμνά για τθν τακτικι και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των μελϊν του 

Επιμελθτθρίου ςχετικά με διεκνείσ εκκζςεισ που άπτονται των δραςτθριοτιτων τουσ και 
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ςυντονίηει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτζσ, (β) επιμελείται τθσ διοργάνωςθσ ενθμερωτικϊν 

ςυνεδρίων και θμερίδων με αντικείμενο το κεςμικό πλαίςιο που διζπει όλα τα ςτάδια του 

κφκλου ηωισ μιασ επιχείρθςθσ, ευκαιρίεσ ιδιωτικισ ι δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ, κακϊσ και 

δυνατότθτεσ λειτουργικισ αναβάκμιςθσ μιασ εταιρίασ, (γ) ζχει τθ γενικι εποπτεία των 

εκδόςεων του Επιμελθτθρίου.   

9. Η Διοικθτικι Επιτροπι ςυγκαλείται από τον πρόεδρο αυτισ ι φςτερα από αίτθμα δφο 

τουλάχιςτον από τα μζλθ τθσ, λαμβάνει τισ  αποφάςεισ τθσ με απόλυτθ πλειοψθφία των 

παρόντων μελϊν και ςυνεδριάηει νόμιμα   αν είναι παρόντα το ιμιςυ πλζον του ενόσ των 

μελϊν τθσ, οι δε αποφάςεισ τθσ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων 

μελϊν. 

10. Ο πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου ι ο αντιπρόεδροσ που τον αναπλθρϊνει προεδρεφουν 

των ςυνεδριάςεων τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ.  

 

Άρκρο 10: Πρόεδροσ 
 

Ο πρόεδροσ κατευκφνει και ςυντονίηει τισ ενζργειεσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ, ενθμερϊνει 

τθ Διοικθτικι Επιτροπι για κάκε επείγον ηιτθμα  και ςυμβάλλει ςτθν επίλυςι του, 

εκπροςωπεί το Επιμελθτιριο ενϊπιον των αρχϊν και υπογράφει τα ζγγραφα του 

Επιμελθτθρίου, εκτόσ εκείνων που υπογράφονται από τον οικονομικό επόπτθ ςφμφωνα με 

τθν παρ. 6 του άρκρου 9 και τον διοικθτικό προϊςτάμενο, ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του 

άρκρου 19. Με απόφαςι του, ο πρόεδροσ δφναται να μεταβιβάηει το δικαίωμα υπογραφισ 

ςυγκεκριμζνων εγγράφων ςτον γενικό γραμματζα, ςτον επόπτθ Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπθρζτθςθσ 

Επιχειριςεων, ςτον επόπτθ Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ Επιχειριςεων, ςτον οικονομικό 

επόπτθ, ι ςε προϊςταμζνουσ οργανικϊν μονάδων των Επιμελθτθρίων.  

 
Άρκρο 11: Αναπλιρωςθ και αυτοδίκαιθ ζκπτωςθ μελϊν διοικθτικοφ ςυμβουλίου, 
διοικθτικισ επιτροπισ και εκτελεςτικϊν επιτροπϊν 
 
1. Θζςθ μζλουσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου που κενϊκθκε ςυμπλθρϊνεται από τον πίνακα 

επιλαχόντων του ίδιου ςυνδυαςμοφ. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντεσ, ο Υπουργόσ Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ διορίηει τα ελλείποντα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, επιλζγοντάσ αυτά, 

μεταξφ πζντε ζωσ δζκα προςϊπων, τα οποία υποδεικνφει το Διοικθτικό ςυμβοφλιο από 

προτεινόμενο κατάλογο του οικείου ςυνδυαςμοφ. 

 

2. Αν ο αρικμόσ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου μειωκεί, για οποιονδιποτε λόγο, 

κάτω από το μιςό, διενεργοφνται εκλογζσ για τθν ανάδειξθ νζου διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 

  

3. Κάκε μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι τθσ διοικθτικισ επιτροπισ εκπίπτει 

αυτοδίκαια από τθ κζςθ του ι το αξίωμά του, εφόςον απουςιάςει αδικαιολόγθτα ςε 

περιςςότερεσ από πζντε ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ ι απολζςει τθν ιδιότθτα του εκλογζα ι του 

εκλόγιμου, για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτισ παρ. 3 και 4 του άρκρου 12 του 

παρόντοσ. Το Διοικθτικό ςυμβοφλιο εκδίδει ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ, κατά τθν πρϊτθ 

ςυνεδρίαςι του μετά τθ ςυνδρομι του λόγου ζκπτωςθσ και αν δεν εκδοκεί θ πράξθ αυτι 
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από το Διοικθτικό ςυμβοφλιο, τθ ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ εκδίδει ο Υπουργόσ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

 

4. Θζςθ μζλουσ τθσ διοικθτικισ επιτροπισ που κενϊκθκε ςυμπλθρϊνεται κατόπιν 

ψθφοφορίασ ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από μζλοσ του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου που ανικει ςτον ίδιο ςυνδυαςμό. 

 

5. Τα μζλθ που απϊλεςαν τθν ιδιότθτα του εκλογζα ι εξζπεςαν από το αξίωμά τουσ για 

οποιονδιποτε λόγο δεν μποροφν να επανεκλεγοφν ςτισ αμζςωσ επόμενεσ εκλογζσ. 

 

Άρκρο 12: Δικαίωμα ψιφου 

1. Δικαίωμα ψιφου ζχουν τα μζλθ των Επιμελθτθρίων, εφόςον είναι ταμειακϊσ ενιμερα 
και ζχει παρζλκει τουλάχιςτον ζνασ χρόνοσ από τθν εγγραφι τουσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, 
ωσ εξισ: 

α. Κάκε μζλοσ, φυςικό πρόςωπο μία ψιφο. 

 

β. Κάκε προςωπικι εταιρεία μζχρι δφο ψιφουσ των ομόρρυκμων εταίρων τθσ που 

υποδεικνφονται από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

 

γ. Κάκε ΕΠΕ μζχρι δφο ψιφουσ των διαχειριςτϊν ι ενόσ διαχειριςτι και ενόσ εταίρου τθσ, 

που υποδεικνφονται από τθν εταιρεία.  

 

δ. Κάκε μονοπρόςωπθ ΕΠΕ μία ψιφο, αυτιν του διαχειριςτι τθσ. 

 

ε. Κάκε ΑΕ τρεισ ψιφουσ των εκπροςϊπων τθσ, που υποδεικνφονται από το Διοικθτικό 

ςυμβοφλιο και πρζπει να είναι μζλθ αυτοφ ι ανϊτατα διοικθτικά ςτελζχθ, που ορίηονται με 

ειδικι απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 

ςτ. Κάκε μονοπρόςωπθ ΙΚΕ μία ψιφο, αυτιν του διαχειριςτι τθσ. 

 

η. Οι υπόλοιπεσ ΙΚΕ δφο ψιφουσ των διαχειριςτϊν ι ενόσ διαχειριςτι και ενόσ εταίρου τθσ, 

που υποδεικνφονται από τθν εταιρεία. 

 

θ. Κάκε υποκατάςτθμα, μία ψιφο, αυτιν του διευκυντι του ι του αναπλθρωτι αυτοφ. 

 

κ. Κάκε αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρεία και εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ μία ψιφο, αυτιν 

του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ ι του πράκτορα ι αντικλιτου τθσ, υπό τον όρο τθσ 

αμοιβαιότθτασ. 

 

ι. Κάκε ςυνεταιριςμόσ δφο ψιφουσ, αυτζσ του προζδρου και του γενικοφ γραμματζα ι των 

αναπλθρωτϊν τουσ, οι οποίοι πρζπει να είναι του μζλθ του ΔΣ. 

 

2. Ταμειακϊσ ενιμερα μζλθ κεωροφνται τα μζλθ που ζχουν καταβάλει τα τζλθ τιρθςθσ 

μερίδασ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. για το προθγοφμενο των εκλογϊν ζτοσ. Τα μζλθ των Επιμελθτθρίων 
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που δεν εγγράφονται ςτο Γ.Ε.Μ.Η. κεωροφνται ταμειακϊσ ενιμερα όταν ζχουν καταβάλει 

τθν ετιςια ςυνδρομι ςτο οικείο Επιμελθτιριο για το προθγοφμενο των εκλογϊν ζτοσ. 

 

3. Το δικαίωμα ψιφου αςκείται προςωπικά. Στεροφνται του δικαιϊματοσ ψιφου όςοι 

ζχουν ςτερθκεί αμετακλιτωσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ 

ςτζρθςθ αυτι, όςοι τελοφν υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ, όςοι ζχουν καταδικαςτεί 

αμετακλιτωσ ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ, αιςχροκζρδεια, νοκεία, 

απιςτία, ψευδορκία, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, 

λακρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαςθ των άρκρων 336 και 353 του Ποινικοφ Κϊδικα ι για 

παραβάςεισ του νόμου περί ναρκωτικϊν και εφόςον οι ςχετικζσ ποινζσ είναι 

καταχωριςμζνεσ ςτο απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου, ςφμφωνα με το άρκρο 577 του 

Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, όςοι ζχουν καταδικαςτεί αμετακλιτωσ ςε ποινι φυλάκιςθσ 

για παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ που διζπει τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, τθσ τελωνειακισ 

νομοκεςίασ ι για παράνομθ άςκθςθ εμπορικοφ επαγγζλματοσ ι για παραβάςεισ των 

διατάξεων του ν. 936/1979 (Α’ 144) και δεν ζχουν παρζλκει τζςςερα ζτθ από τθν 

αποκατάςταςι τουσ, όςοι ζχουν κθρυχκεί, τελεςιδίκωσ, ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ και δεν 

ζχουν αποκαταςτακεί ι οι επιχειριςεισ τουσ τελοφν υπό αναγκαςτικι εκκακάριςθ. 

 

4. Εκλόγιμοι είναι όςοι ζχουν τα προςόντα του εκλογζα και διετζλεςαν μζλθ Επιμελθτθρίου 

τουλάχιςτον για δυο χρόνια, είτε ατομικά είτε ωσ μζλθ προςωπικϊν εταιρειϊν, ιδιωτικϊν 

κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ι εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ι διοικθτικϊν ςυμβουλίων 

ανωνφμων εταιρειϊν, ι ςυνεταιριςμϊν, ι ωσ εκπρόςωποι υποκαταςτθμάτων ελλθνικϊν ι 

αλλοδαπϊν επιχειριςεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όςοι είναι ςυνταξιοφχοι   ι ζχουν απολζςει 

τθν εμπορικι τουσ ιδιότθτα. Αν ζνα μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςυνταξιοδοτθκεί 

από επαγγελματικό ταμείο  κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του, τότε θ κζςθ του κενϊνεται 

αυτοδικαίωσ. 

 
Άρκρο 13 : Διεξαγωγι εκλογϊν 
 
1. Οι  εκλογζσ   διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμιματα του Επιμελθτθρίου ψθφοδζλτιο 

ανά ςυνδυαςμό και με το ςφςτθμα τθσ απλισ αναλογικισ.  

 

2. Το ψθφοδζλτιο ενόσ ςυνδυαςμοφ   περιλαμβάνει τουλάχιςτον ζναν υποψιφιο από κάκε 

τμιμα του Επιμελθτθρίου. Ο αρικμόσ των υποψιφιων ανά ςυνδυαςμό από κάκε φφλο 

ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο ζνα τρίτο (1/3) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Τυχόν δεκαδικόσ αρικμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτθν αμζςωσ 

επόμενθ ακζραιθ μονάδα, εφόςον το κλάςμα είναι τουλάχιςτον ίςο με το μιςό τθσ. 

 

3. Ο αρικμόσ των εκπροςϊπων για το Δ.Σ κάκε Επιμελθτθρίου κατανζμεται μεταξφ των 

ςυνδυαςμϊν ανάλογα με τθν εκλογικι τουσ δφναμθ  ωσ ζξθσ: 

α. το ςφνολο των ζγκυρων ψθφοδελτίων διαιρείται δια τον ςυνολικό αρικμό των εδρϊν του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ αυτισ αποτελεί το εκλογικό μζτρο.  

β. Κάκε ςυνδυαςμόσ καταλαμβάνει τόςεσ ζδρεσ όςεσ φορζσ χωράει το εκλογικό μζτρο ςτον 

αρικμό των εγκφρων ψθφοδελτίων που ζλαβε. Συνδυαςμόσ που περιλαμβάνει υποψιφιουσ 
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λιγότερουσ από τισ ζδρεσ που του ανικουν καταλαμβάνει τόςεσ ζδρεσ όςοι είναι οι 

υποψιφιοι του.  

γ. Τθν πρϊτθ ζδρα κάκε ςυνδυαςμοφ καταλαμβάνει ο επικεφαλισ του ψθφοδελτίου. 

 

δ. Οι ζδρεσ για το διοικθτικό ςυμβοφλιο που δεν ζχουν διατεκεί με τισ διατάξεισ των 

προθγουμζνων εδαφίων κατανζμονται ανά μία ςτουσ ςυνδυαςμοφσ κατά ςειρά μεγζκουσ 

των υπολοίπων τουσ.  

4. Οι εκπρόςωποι για το Δ.Σ. κάκε ςυνδυαςμοφ, οι οποίοι ζχουν εκλεγεί με τθ διαδικαςία 

τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ, κατανζμονται μεταξφ των τμθμάτων με τθν εξισ 

διαδικαςία: 

α.  Το ςφνολο των ζγκυρων ψθφοδελτίων ανά τμιμα διαιρείται με τον ςυνολικό αρικμό των 

εδρϊν του οικείου τμιματοσ. Το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ αυτισ αποτελεί το εκλογικό μζτρο 

του τμιματοσ. 

β. Κάκε ςυνδυαςμόσ λαμβάνει ανά τμιμα τόςεσ ζδρεσ, όςεσ φορζσ χωράει το εκλογικό 

μζτρο του τμιματοσ ςτον αρικμό των ζγκυρων ψθφοδελτίων που ζλαβε ςτο οικείο τμιμα.  

γ. Μετά τθν κατανομι που πραγματοποιικθκε ςφμφωνα με τα ανωτζρω εδάφια, οι 

αδιάκετεσ ζδρεσ των επιμζρουσ τμθμάτων κατανζμονται ωσ εξισ: ο πρϊτοσ ςε ψιφουσ 

ςυνδυαςμόσ καταλαμβάνει τόςεσ αδιάκετεσ ζδρεσ όςεσ χρειάηεται προκειμζνου να 

ςυμπλθρϊςει τον ςυνολικό αρικμό των εδρϊν που δικαιοφται, κατά ςειρά μεγζκουσ των 

υπολοίπων ςτα επιμζρουσ τμιματα, όπωσ αυτά προζκυψαν από τθν διαδικαςία του 

εδαφίου β’ τθσ παροφςασ. Η ίδια διαδικαςία εφαρμόηεται ακολοφκωσ, κατά ςειρά 

ςυνολικοφ αρικμοφ ψιφων, για τουσ υπόλοιπουσ ςυνδυαςμοφσ οι οποίοι δικαιοφνται 

αδιάκετεσ ζδρεσ. 

δ. Σε περίπτωςθ που ςυνδυαςμόσ ζχει το ίδιο υπόλοιπο ςε περιςςότερα του ενόσ τμιματα, 

καταλαμβάνει αδιάκετθ ζδρα ςτο τμιμα όπου ζλαβε τισ λιγότερεσ ζδρεσ κατά τθν πρϊτθ 

κατανομι.  

  

5. Οι ζδρεσ καταλαμβάνονται από τουσ υποψθφίουσ κάκε ςυνδυαςμοφ οι οποίοι ζχουν 

ςυγκεντρϊςει τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ. Όταν ςτισ εκλογζσ ςυμμετζχει 

μόνο ζνασ ςυνδυαςμόσ, οι εκλογείσ μποροφν να μποροφν να εκφράηουν τθν προτίμθςι 

τουσ προσ αρικμό υποψθφίων ο οποίοσ δεν υπερβαίνει το ζνα τρίτο (1/3) του ςυνολικοφ 

αρικμοφ των εδρϊν. Ψθφοδζλτιο ςυνδυαςμοφ με περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ 

από τουσ ανωτζρω κατά περίπτωςθ οριηόμενουσ είναι ζγκυρο, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ 

κανζνασ ςταυρόσ προτίμθςθσ. Ψθφοδζλτιο χωρίσ κανζνα ςταυρό προτίμθςθσ 

προςμετράται υπζρ του ςυνδυαςμοφ.  

6. Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου ανακθρφςςεται ο επικεφαλισ του ςυνδυαςμοφ που 

ςυγκζντρωςε τουλάχιςτον το 50% των ψιφων. Σε περίπτωςθ που κανείσ ςυνδυαςμόσ δεν 

ςυγκζντρωςε αυτό το ποςοςτό, ο Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου εκλζγεται από το διοικθτικό 

ςυμβοφλιο, μεταξφ των επικεφαλισ των ςυνδυαςμϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό, κατά τθν 

πρϊτθ ςυνεδρίαςθ του οργάνου με απόλυτθ πλειοψθφία. Σε περίπτωςθ που κανείσ από 
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τουσ υποψιφιουσ Προζδρουσ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία, θ ψθφοφορία 

επαναλαμβάνεται ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ και Πρόεδροσ εκλζγεται ο υποψιφιοσ που κα 

ςυγκεντρϊςει τθν ςχετικι πλειοψθφία μεταξφ των δφο υποψθφίων που ςυγκζντρωςαν τισ 

περιςςότερεσ ψιφουσ ςτθν πρϊτθ ψθφοφορία. 

 

7. Επανεκλογι του ίδιου προςϊπου ςτο αξίωμα του Προζδρου επιτρζπεται μία φορά.  

 

8. Οι εκλογζσ διεξάγονται και με θλεκτρονικι ψθφοφορία, μετά από ομόφωνθ απόφαςθ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, 

φςτερα από γνϊμθ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων, ρυκμίηονται κζματα διεξαγωγισ 

των εκλογϊν με θλεκτρονικι ψιφο. 

Άρκρο 14: Εκλογι Διοικθτικισ Επιτροπισ 
  
1.  Μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν εκλογι του προζδρου του 

Επιμελθτθρίου και με πρόςκλθςθ αυτοφ, ςυνζρχεται το διοικθτικό ςυμβοφλιο του 

Επιμελθτθρίου και εκλζγει τα υπόλοιπα μζλθ τθσ διοικθτικισ επιτροπισ αυτοφ με  τθν 

διαδικαςία που ορίηουν τα μζρθ Β’ και Γ’ του Π.Δ. 95/2006 (Α’ 96). Σε περίπτωςθ που δεν 

ζχει εκλεγεί πρόεδροσ, θ πρόςκλθςθ αποςτζλλεται από τθν απερχόμενθ διοικθτικι 

επιτροπι. 

 

 2. Στα Επιμελθτιρια όπου θ διοικθτικι επιτροπι απαρτίηεται από επτά (7) μζλθ, θ κζςθ 

του β’ Αντιπροζδρου καταλαμβάνεται από υποψιφιο ο οποίοσ προζρχεται από τον δεφτερο 

ςε ψιφουσ ςυνδυαςμό, αν αυτόσ ζχει καταλάβει ζδρα ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και  ζχει 

ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον το 25% των ζγκυρων ψθφοδελτίων. 

3.  Στα Επιμελθτιρια όπου θ διοικθτικι επιτροπι απαρτίηεται από εννιά (9) μζλθ, θ κζςθ 

του β’ Αντιπροζδρου καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από υποψιφιο ο οποίοσ προζρχεται 

από τον δεφτερο ςε ψιφουσ ςυνδυαςμό, αν αυτόσ ζχει καταλάβει ζδρα ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο και  ζχει ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον το 25% των ζγκυρων ψθφοδελτίων. Η κζςθ 

του γϋ Αντιπροζδρου, όπου υπάρχει, καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από υποψιφιο ο 

οποίοσ προζρχεται από τον τρίτο ςε ψιφουσ ςυνδυαςμό, αν αυτόσ ζχει καταλάβει ζδρα ςτο 

Διοικθτικό Συμβοφλιο και  ζχει ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον το 20% των ζγκυρων 

ψθφοδελτίων. Όταν δεν υπάρχει τρίτοσ ςυνδυαςμόσ, ι αυτόσ δεν ζχει ςυγκεντρϊςει 

τουλάχιςτον το 20% των ζγκυρων ψθφοδελτίων θ κζςθ του γ’ Αντιπροζδρου 

καταλαμβάνεται από υποψιφιο του πρϊτου ςε ψιφουσ ςυνδυαςμοφ. 

4. Η παράδοςθ τθσ απερχόμενθσ διοικθτικισ επιτροπισ γίνεται το αργότερο μζςα ςε δζκα 

(10) θμζρεσ από τθν εκλογι τθσ νζασ διοικθτικισ επιτροπισ. Κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςι 

τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ, τα μζλθ τθσ, ςυγκαλοφμενα από τον Πρόεδρο τθσ, εκλζγουν, 

μεταξφ τουσ, τον γενικό γραμματζα, τον οικονομικό επόπτθ, τον Υπεφκυνο Συμβουλευτικισ 

Υποςτιριξθσ Επιχειριςεων και τον  Υπεφκυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Υπθρεςιϊν Μιασ Στάςθσ. 

Κεφάλαιο Γ’: Οικονομικι διαχείριςθ 

Άρκρο 15: Πόροι των Επιμελθτθρίων  
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1.Πόροι των Επιμελθτθρίων είναι: 

α. οι ετιςιεσ ςυνδρομζσ των μελϊν τουσ, οι οποίεσ καταβάλλονται μζςα ςτο ζτοσ ςτο οποίο 

αναφζρονται. Ωσ ςυνδρομζσ νοοφνται οι ανταποδοτικζσ ειςφορζσ εκείνων των μελϊν που 

επικυμοφν προαιρετικά να απολαμβάνουν των υπθρεςιϊν τισ οποίεσ παρζχουν τα 

Επιμελθτιρια.  

β. Οι επιχορθγιςεισ, οι ενιςχφςεισ κάκε μορφισ, όπωσ αυτζσ που καταβάλλονται για τθν 

εκτζλεςθ κοινοτικϊν προγραμμάτων ι προγραμμάτων άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν, οι 

δωρεζσ, οι κλθρονομιζσ και οι κλθροδοςίεσ. 

 

γ. Οι πρόςοδοι από τθν περιουςία τουσ ι από τθν άςκθςθ δραςτθριότθτάσ τουσ κάκε 

μορφισ. 

 

δ. Ζςοδα από δραςτθριότθτεσ προςϊπων που εγγράφονται ςε Μθτρϊα εκτόσ του Γενικοφ 

Εμπορικοφ Μθτρϊου που τθρεί το οικείο Επιμελθτιριο. 

ε. Κάκε άλλο νόμιμο ζςοδο. 

 

2. Ποςοςτό   επί των ετιςιων εςόδων     διατίκεται για τθν ενίςχυςθ του Συνδζςμου 

Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (Σ.Ε.Β.), των Συνδζςμων Εξαγωγζων τθσ Γενικισ 

Συνομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν, Βιοτεχνϊν, Εμπόρων Ελλάδοσ (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και τθσ Εκνικισ 

Συνομοςπονδίασ Ελλθνικοφ Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) ωσ εξισ: 

α. Ποςοςτό 2% επί των ετιςιων εςόδων από τισ ςυνδρομζσ των μελϊν βιομθχανικϊν 

τμθμάτων Επιμελθτθρίων διατίκεται ςτον Σ.Ε.Β. 

β. Ποςοςτό 3%  επί των ετιςιων εςόδων από τισ περιπτϊςεισ α, γ, δ και ε τθσ παραγράφου 

1 του παρόντοσ άρκρου, εκτόσ των ετιςιων εςόδων από τισ ςυνδρομζσ των μελϊν 

βιομθχανικϊν τμθμάτων Επιμελθτθρίων, διατίκεται ςτθν Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 

γ. Ποςοςτό 2% επί των ετιςιων εςόδων από τισ περιπτϊςεισ α, γ, δ και ε τθσ παραγράφου 1 

του παρόντοσ άρκρου, εκτόσ των ετιςιων εςόδων από τισ ςυνδρομζσ των μελϊν 

βιομθχανικϊν τμθμάτων Επιμελθτθρίων, διατίκεται ςτθν Ε.Σ.Ε.Ε. 

δ. Ποςοςτό 2% επί των ετιςιων εςόδων από τισ ςυνδρομζσ των μελϊν βιομθχανικϊν ι 

εξαγωγικϊν τμθμάτων Επιμελθτθρίων διατίκεται ςτον Πανελλινιο Σφνδεςμο Εξαγωγζων. 

Στισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ όπου δραςτθριοποιείται τοπικόσ ι περιφερειακόσ ςφνδεςμοσ 

εξαγωγζων, το οικείο Επιμελθτιριο αποδίδει 1% επί των ετιςιων εςόδων από τισ 

ςυνδρομζσ των μελϊν βιομθχανικϊν ι εξαγωγικϊν τμθμάτων Επιμελθτθρίων  ςτον 

Πανελλινιο Σφνδεςμο Εξαγωγζων. Το υπόλοιπο διατίκεται ςτον τοπικό ι περιφερειακό 

ςφνδεςμο. 

3. Τα ζςοδα από το Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ τθσ 

παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου.  

4. Ο τρόποσ κατανομισ του ποςοςτοφ που ορίηεται ςτα προθγοφμενα εδάφια, τα 

αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν αρικμθτικι δφναμθ των δικαιοφχων και κάκε άλλθ 
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λεπτομζρεια κακορίηονται με αποφάςεισ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ μετά γνϊμθ τθσ Ε.Σ.Ε.Ε., 

τθσ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., κακϊσ και τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων. Κάκε 

Επιμελθτιριο μπορεί να ορίηει, με απόφαςθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ποςοςτό επί των 

ςυνδρομϊν που κα διατίκεται για τθν ενίςχυςθ τθσ Ομοςπονδίασ Συλλόγων Υπαλλιλων 

Επιμελθτθρίων. 

5. Οι προχπολογιςμοί των Επιμελθτθρίων, εκτόσ από το τμιμα αυτϊν που αφορά τθ 

μιςκοδοςία του προςωπικοφ τουσ, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προςκομίςουν απόδειξθ 

από τράπεηα, με τθν οποία να αποδεικνφεται θ κατάκεςθ των ποςϊν, που αντιςτοιχοφν ςτα 

ανωτζρω ποςοςτά για τθν προθγοφμενθ κλειςμζνθ οικονομικι χριςθ ι ειδικό οικονομικό 

διακανονιςμό με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ε.Σ.Ε.Ε., τθσ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 

6. Τα Επιμελθτιρια δεν επιχορθγοφνται από τον Κρατικό Προχπολογιςμό για λειτουργικζσ 

δαπάνεσ. Εξαιροφνται οι επιχορθγιςεισ για τθν λειτουργία των Κζντρων Υποςτιριξθσ 

Επιχειριςεων, μετά από απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ.  

7. Η καταβολι τθσ ςυνδρομισ διαςφαλίηει ςε κάκε μζλοσ αυτόματθ πρόςβαςθ ςε 

ςυγκεκριμζνο αρικμό υπθρεςιϊν, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ. Κάκε Επιμελθτιριο 

ορίηει, με απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθν κατθγορία υπθρεςιϊν που παρζχονται 

ςτα μζλθ του ζναντι ςυνδρομισ. Η διοίκθςθ κάκε Επιμελθτθρίου οφείλει να δθμοςιεφει 

ςτθν ιςτοςελίδα του αναλυτικό κατάλογο των υπθρεςιϊν που παρζχονται ζναντι τθσ 

ετιςιασ ςυνδρομισ. Κάκε Επιμελθτιριο μπορεί να παρζχει ταυτόχρονα διαφορετικζσ 

κατθγορίεσ υπθρεςιϊν, οι οποίεσ κα αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικό φψοσ ςυνδρομϊν.  

 

8. Οι υπθρεςίεσ που παρζχονται ζναντι του Ενιαίου Γραμμάτιου Κόςτουσ Σφςταςθσ και των 

ανταποδοτικϊν τελϊν Γ.Ε.ΜΗ., κακϊσ και θ χοριγθςθ κάκε είδουσ πιςτοποιθτικοφ από το 

Γ.Ε.ΜΗ. δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ άρκρου. Η καταβολι τθσ 

ετιςιασ ςυνδρομισ του παρόντοσ άρκρου δεν αποτελεί προχπόκεςθ για τθν παροχι των 

αντίςτοιχων υπθρεςιϊν. 

9. Το φψοσ τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ των αμιγϊν και μικτϊν Επιμελθτθρίων υπζρ τθσ 

Ελλθνικισ Επιτροπισ του Διεκνοφσ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου κακορίηεται με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Κ.Ε.Ε., εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ εξιντα (60) θμερϊν. Μετά τθν παρζλευςθ αυτισ τθσ 

προκεςμίασ, θ πρόταςθ του Υπουργοφ εκδίδεται και χωρίσ γνϊμθ τθσ Κ.Ε.Ε. Με όμοια 

απόφαςθ ορίηεται και το φψοσ τθσ οικονομικισ ςυμμετοχισ του ςυνόλου ι οριςμζνων εκ 

των Επιμελθτθρίων ςε διεκνείσ επιμελθτθριακζσ πρωτοβουλίεσ ι αντίςτοιχουσ 

οργανιςμοφσ. 

10. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Κ.Ε.Ε. ρυκμίηεται θ δυνατότθτα πλθρωμισ ςε δόςεισ μθ καταβλθκειςϊν ςυνδρομϊν μελϊν 

Επιμελθτθρίων μζχρι και το οικονομικό ζτοσ 2014.  

 

11. Κάκε Επιμελθτιριο μπορεί, με απόφαςθ τθσ διοικθτικισ επιτροπισ, να ανακζτει τθν 

είςπραξθ των οφειλόμενων ςε αυτό ςυνδρομϊν ςε τρίτα φυςικά πρόςωπα,  με ςφμβαςθ 

μίςκωςθσ ζργου ι αμοιβι που κακορίηεται ςε ποςοςτό. Η είςπραξθ των ςυνδρομϊν μπορεί 
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να γίνει και μζςω πιςτωτικϊν ι χρεωςτικϊν καρτϊν. Ο τρόποσ και οι λεπτομζρειεσ 

κακορίηονται με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 

Άρκρο 16: Οδοιπορικά ζξοδα, θμεριςια αποηθμίωςθ, ζξοδα παράςταςθσ και αμοιβζσ 
ομάδων εργαςίασ και επιτροπϊν 
 
1.   Για τον κακοριςμό των εξόδων κίνθςθσ, τθσ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ και των εξόδων   

διανυκτζρευςθσ των μετακινοφμενων υπαλλιλων του Επιμελθτθρίου, κακϊσ και   των 

μετακινοφμενων μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και τθσ διοικθτικισ επιτροπισ  

εφαρμόηονται τα άρκρα 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17 και 19 τθσ Υποπαραγράφου Δ9 του ν. 

4336/2015 (Α’ 94). 

 

2. Με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του οικείου Επιμελθτθρίου μπορεί να 

κακορίηονται ζξοδα παράςταςθσ ζωσ  τετρακόςια (400) ευρϊ μθνιαίωσ ςτον πρόεδρο και 

ζωσ διακόςια (200) ευρϊ μθνιαίωσ ςτα μζλθ τθσ διοικθτικισ επιτροπισ αυτοφ, όταν τα 

ζςοδα του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ, όπωσ αποτυπϊνονται ςτον απολογιςμό, 

υπερβαίνουν τισ τριακόςιεσ χιλιάδεσ (300.000) ευρϊ.  Με απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, φςτερα από πρόταςθ τθσ Κ.Ε.Ε., μπορεί να 

μειϊνεται  μζγιςτο ποςό των εξόδων παράςταςθσ.      

 

3. Οι αμοιβζσ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, των υπαλλιλων ι τρίτων, για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςε κάκε μορφισ επιτροπζσ και ομάδεσ εργαςίασ, κακορίηονται με 

απόφαςθ τθσ διοικθτικισ επιτροπισ του οικείου Επιμελθτθρίου. Σε κάκε περίπτωςθ, το 

φψοσ αυτϊν των αμοιβϊν δεν υπερβαίνει  τα χρθματικά όρια που κζτει το άρκρο 21, παρ. 2 

του ν. 4354/2015.  

 

4. Οι αποφάςεισ που προβλζπονται ςτο παρόν λαμβάνονται μζςα ςτο πλαίςιο του 

εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του οικείου Επιμελθτθρίου.   

 
Άρκρο 17: Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και προμικειεσ Επιμελθτθρίων 

1. Το οικονομικό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Ιανουάριου και λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου του ίδιου 

θμερολογιακοφ ζτουσ. 

2. Τα Επιμελθτιρια εφαρμόηουν  τισ αρχζσ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, τθσ 

διαφάνειασ και τθσ ειλικρίνειασ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 33   του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Ο 

προχπολογιςμόσ κάκε οικονομικοφ ζτουσ ακολουκεί τισ γενικζσ αρχζσ κατάρτιςθσ των 

προχπολογιςμϊν, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτα άρκρα 49 και 62 και 64Α του ανωτζρω 

νόμου.  

3. Ο προχπολογιςμόσ κάκε οικονομικοφ ζτουσ ςυντάςςεται από τθ διοικθτικι επιτροπι ςτο 

πρϊτο δεκαπενκιμερο του μινα Οκτωβρίου του προθγοφμενου ζτουσ εφαρμόηοντασ τον ν. 

4270/2014 (Α’ 143), εγκρίνεται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο και υποβάλλεται, για τελικι 

ζγκριςθ, ςτον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ςτο πρϊτο δεκαπενκιμερο του 

Δεκεμβρίου του ιδίου ζτουσ.  

4. Ο προχπολογιςμόσ ςυνοδεφεται: 
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α. από τθν ζκκεςθ του οικονομικοφ επόπτθ, ςτθν οποία αιτιολογείται κάκε υπζρβαςθ άνω 

του 5% από τα προχπολογιςκζντα, κατά το αμζςωσ προθγοφμενο οικονομικό ζτοσ, ζςοδα ι 

ζξοδα του Επιμελθτθρίου για τθν οποία υπάρχουν διακζςιμα ετιςια οικονομικά ςτοιχεία. 

Στθν ίδια ζκκεςθ, ο προχπολογιςμόσ του Επιμελθτθρίου διαρκρϊνεται κατά προγράμματα 

που περιλαμβάνουν ςτοιχεία δαπανϊν τα οποία αντιςτοιχοφν ςε ςφνολο μζτρων που 

ςυμβάλλουν, με διαρκρωμζνο και ςυμπλθρωματικό τρόπο, ςτθν επίτευξθ ενόσ ι 

περιςςοτζρων ςυγκεκριμζνων ςτόχων και αφοροφν τθν αποςτολι των Επιμελθτθρίων και 

β. από ζκκεςθ που ςυντάςςεται από τθν Διοικθτικι Επιτροπι και περιλαμβάνει τον 

προγραμματιςμό δράςεων του Επιμελθτθρίου για το αντίςτοιχο οικονομικό ζτοσ. Στον 

ετιςιο προγραμματιςμό περιγράφονται οι βαςικζσ δράςεισ που κα υλοποιιςει το 

Επιμελθτιριο εντόσ του ζτουσ, το αναμενόμενο αναπτυξιακό τουσ αποτζλεςμα και τα μζςα 

υλοποίθςθσ αυτϊν. 

5. Μζχρι τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ, το Επιμελθτιριο μπορεί να προβεί ςε δαπάνεσ 

που ανζρχονται ςτο 40% των, ανά κωδικό αρικμό εξόδου, πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ 

του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ και μόνο για περίοδο μζχρι τρεισ (3) μινεσ από τθν 

ζναρξθ του οικονομικοφ ζτουσ.  

6. Τροποποιιςεισ προχπολογιςμϊν  υποβάλλονται με τθν ανωτζρω διαδικαςία  ζωσ τισ 30   

Οκτωβρίου του ιδίου οικονομικοφ ζτουσ. Αυτι θ προκεςμία δεν ιςχφει για αιτιολογθμζνα 

ζκτακτεσ δαπάνεσ που παρουςιάηουν αφξθςθ μικρότερθ ι ίςθ του 5% του 

προχπολογιςκζντοσ αντίςτοιχου ποςοφ 

7. Κατά παρζκκλιςθ τθσ παραγράφου 6 του παρόντοσ άρκρου, ο Υπουργόσ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ δφναται, με αποφάςεισ του να εγκρίνει κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ, 

αφξθςθ πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ των Επιμελθτθρίων κατά ποςά ίςα με ζςοδα του 

προχπολογιςμοφ που δεν είχαν προβλεφκεί και που προκφπτουν από: 

 α. είςπραξθ ποςϊν από τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτα μζλθ τουσ 

 β. είςπραξθ ποςϊν που είχαν καταβλθκεί αχρεωςτιτωσ, 

 γ. είςπραξθ ποςϊν που προορίηονται βάςει ρθτισ διάταξθσ νόμου για τθν αντιμετϊπιςθ 

οριςμζνθσ δαπάνθσ, 

δ. είςπραξθ ποςϊν που αφοροφν τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ι δράςεων ειδικοφ 

ςκοποφ χρθματοδοτοφμενων από τον προχπολογιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι από 

άλλουσ ευρωπαϊκοφσ ι διεκνείσ οργανιςμοφσ. 

8. Τα Επιμελθτιρια τθσ χϊρασ και θ Κ.Ε.Ε. οφείλουν να ςυντάςςουν ζωσ τισ 30 Απριλίου 

ιςολογιςμό χριςθσ, καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςθσ και λογαριαςμοφ γενικισ 

εκμετάλλευςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΠΔ 205/98 (Α’ 163), οι οποίεσ ελζγχονται 

από Ορκωτό Ελεγκτι και οικονομικό απολογιςμό και υποβάλλονται για τελικι ζγκριςθ ςτον 

Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και αναρτϊνται ςτο ςφςτθμα «Διαφγεια». Ο  

ιςολογιςμόσ χριςθσ, ο οικονομικόσ απολογιςμόσ και οι καταςτάςεισ αποτελεςμάτων 

χριςθσ και λογαριαςμοφ γενικισ εκμετάλλευςθσ υπογράφονται από τον Πρόεδρο του 
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οικείου Επιμελθτθρίου, τον οικονομικό επόπτθ και τον προϊςτάμενο των οικονομικϊν 

υπθρεςιϊν, οι οποίοι φζρουν και τθν ευκφνθ για τθν ακρίβεια του περιεχομζνου τουσ. 

9. Τα Επιμελθτιρια που ζχουν ςυςτιςει ι ςυμμετζχουν τουλάχιςτον κατά 50% ςτο 

κεφάλαιο εταιρειϊν κατά το άρκρο 5 παρ. 3 περιπτ. β’ και γ’ του παρόντοσ οφείλουν να 

ςυντάςςουν ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΠΔ 

205/98 (Α’ 163), οι οποίεσ ελζγχονται από ζναν ι περιςςότερουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ ι 

ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α’ 174). Το ςχετικό φφλλο ελζγχου εγκρίνεται από το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο εντόσ μθνόσ από τθν υποβολι του, υποβάλλεται μαηί με τισ 

υπόλοιπεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τελικι ζγκριςθ ςτον Υπουργό Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ και αναρτάται ςτο ςφςτθμα «Διαφγεια». 

10. Οι δαπάνεσ των Επιμελθτθρίων υπόκεινται ςτον καταςταλτικό ζλεγχο του Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου. 

11. Η ςφναψθ και εκτζλεςθ όλων των ςυμβάςεων προμθκειϊν αγακϊν, γενικϊν υπθρεςιϊν 

και ανάκεςθσ εκπόνθςθσ μελετϊν και εκτζλεςθσ ζργων τθσ ΚΕΕ και των Επιμελθτθρίων,     

διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.  

Όταν οι εταιρίεσ του εδαφίου β’ τθσ παρ. 3 του αρ. 5 του παρόντοσ ςυνάπτουν ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν αγακϊν, γενικϊν υπθρεςιϊν και ανάκεςθσ εκπόνθςθσ μελετϊν και εκτζλεςθσ 

ζργων αξίασ άνω των 2.500 ευρϊ, υποχρεοφνται να τισ αναρτοφν με ευκφνθ του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Εταιρίασ ςε διακριτι ςελίδα του ιςτοτόπου τθσ Κ.Ε.Ε.. 

12.  Οι παράγραφοι 1 ζωσ 11 ιςχφουν και για τθν Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτιριων (Κ.Ε.Ε.). 

Άρκρο 18: Απολογιςμόσ δράςεων Επιμελθτθρίου - Ετιςιοσ προγραμματιςμόσ 

1. Τα Επιμελθτιρια οφείλουν να ςυντάςςουν ζωσ τισ 30 Απριλίου απολογιςμό δράςεων για 

το προθγοφμενο ζτοσ, ο οποίοσ κοινοποιείται ςτον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  και 

δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του οικείου Επιμελθτθρίου. 

2. Στον απολογιςμό δράςεων περιλαμβάνονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ 

κάκε Επιμελθτθρίου ςε ςχζςθ με εκπαιδευτικά, ερευνθτικά, κοινωνικά ηθτιματα, κακϊσ και 

πρωτοβουλίεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ και τθσ εκνικισ επιχειρθματικότθτασ και 

οικονομίασ. Συγκεκριμζνα περιγράφονται ςυνοπτικά οι ωσ άνω δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και 

τα αποτελζςματα αυτϊν.  

3. Ο απολογιςμόσ δράςεων ςυντάςςεται από τθ διοικθτικι επιτροπι, εγκρίνεται από το 

διοικθτικό ςυμβοφλιο και γνωςτοποιείται ςτον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

Κεφάλαιο Δ’: Προςωπικό και οργανιςμοί Επιμελθτθρίων 
 
Άρκρο 19 : Προςωπικό Επιμελθτθρίων 

1. Το προςωπικό των Επιμελθτθρίων αποτελείται από μόνιμουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, με 

ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, από προςωπικό με ζμμιςκθ εντολι και από ειδικό 

επιςτθμονικό προςωπικό. Η πλιρωςθ των κζςεων γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 

2190/1994 (Α’ 28) 
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2. Στισ   κακαρίςτριεσ που εργάηονται ςε Επιμελθτιριο, μπορεί να χορθγείται με απόφαςθ 

τθσ διοικθτικισ επιτροπισ κάκε χρόνο ςτολι υπθρεςίασ.  

 

3. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 7 του παρόντοσ, μετατάξεισ και αποςπάςεισ υπαλλιλων των 

Επιμελθτθρίων ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και Ν.Π.Δ.Δ. γίνονται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. 

  

4. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των Επιμελθτθρίων ςε προςωπικό, εφαρμόηεται 

διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν πρόςλθψθ μόνιμου προςωπικοφ, ι προςωπικοφ με ςχζςθ 

εργαςίασ αορίςτου χρόνου, ι προςωπικοφ με ςχζςεισ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. Η 

πλιρωςθ των κζςεων γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  του νόμου 2190/1994, μετά από 

πρόταςθ τθσ Κ.Ε.Ε., αναφορικά με τον αρικμό και τισ κατθγορίεσ υπαλλιλων που 

απαιτοφνται για τθν κάλυψθ κενϊν οργανικϊν κζςεων και τθν εφρυκμθ λειτουργία των 

Επιμελθτθρίων  

 

5.Με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 

δφναται να κακορίηεται ο αρικμόσ των μορίων που αντιςτοιχοφν ςτθν προχπθρεςία   του 

προςωπικοφ, με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου ςε Επιμελθτιριο, ςτθν 

Κ.Ε.Ε. ι ςτα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, τα οποία ζχουν ςυςτακεί από 

Επιμελθτιριο ι από τθν Κ.Ε.Ε, ςτθν οικεία κζςθ  εργαςίασ.  

 

6. Τα Επιμελθτιρια μποροφν, με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, να 

προςλαμβάνουν ειδικοφσ επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ, κακϊσ και ειδικοφσ ςυμβοφλουσ και 

να κακορίηουν τουσ όρουσ εργαςίασ και αμοιβισ τουσ. Η κθτεία των ειδικϊν επιςτθμονικϊν 

ςυνεργατϊν και των ειδικϊν ςυμβοφλων λιγει με τθ λιξθ τθσ κθτείασ του διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου που τουσ προςζλαβε. Ο αρικμόσ των προςλαμβανομζνων κατά το 

προθγοφμενο εδάφιο ειδικϊν ςυνεργατϊν και ειδικϊν ςυμβοφλων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τον ζνα (1)  ςε όςα Επιμελθτιρια ζχουν μζχρι τριάντα χιλιάδεσ (30.000) 

εγγεγραμμζνα μζλθ και τουσ δφο (2) ςε όςα Επιμελθτιρια ζχουν περιςςότερα από τριάντα 

χιλιάδεσ (30.000) εγγεγραμμζνα μζλθ. Η ςχετικι διαδικαςία πρόςλθψθσ κατά το 

προθγοφμενο εδάφιο κακορίηεται και διενεργείται από το οικείο Επιμελθτιριο , αφοφ 

εγκρικεί από το ΑΣΕΠ. 

7. Σε κάκε Επιμελθτιριο όπου δεν υπάρχει οργανικι κζςθ Γενικοφ Διευκυντι, ορίηεται 

διοικθτικόσ προϊςτάμενοσ με τον αναπλθρωτι του από τθν Διοικθτικι Επιτροπι, μεταξφ 

των μόνιμων υπαλλιλων, επιπζδου προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ και αν δεν υπάρχουν, 

επιπζδου προϊςταμζνου Τμιματοσ. Ο διοικθτικόσ προϊςτάμενοσ είναι αρμόδιοσ για τθν 

εφρυκμθ λειτουργία των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν του Επιμελθτθρίου.  

Ειδικότερα:  

(α) είναι υπεφκυνοσ για τον ςχεδιαςμό τθσ διαχείριςθσ και ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ του Επιμελθτθρίου,  

(β) καταγράφει τισ ανάγκεσ ςτελζχωςθσ των οργανικϊν μονάδων του Επιμελθτθρίου,  
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(γ) ςυντονίηει τθ ςυμμετοχι των υπαλλιλων του Επιμελθτθρίου ςε εκπαιδευτικά 
προγράμματα,  

(δ) είναι αρμόδιοσ για τθν ορκι εφαρμογι του οργανιςμοφ του Επιμελθτθρίου,  

(ε) είναι αρμόδιοσ για τισ μετακινιςεισ και τοποκετιςεισ του προςωπικοφ, μεταξφ των 
οργανικϊν μονάδων του Επιμελθτθρίου,  

(ςτ) μεριμνά για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων των ςυλλογικϊν οργάνων του 
Επιμελθτθρίου και παρίςταται χωρίσ δικαίωμα ψιφου ςτισ ςυνεδριάςεισ των,  

(η)ειςθγείται ςτθ διοικθτικι επιτροπι κάκε κζμα θμεριςιασ διάταξθσ,  

(θ)υπογράφει κάκε ζγγραφο υπθρεςιακοφ χαρακτιρα,  

(κ) χορθγεί ςτουσ υπαλλιλουσ τισ κανονικζσ και αναρρωτικζσ άδειεσ  Για τθν άςκθςθ αυτϊν 
των αρμοδιοτιτων ο διοικθτικόσ προϊςτάμενοσ ςυνεργάηεται με τον γενικό γραμματζα.  

Άρκρο 20 : Οργανιςμοί Επιμελθτθρίων 
 
1. Ο  Οργανιςμόσ κάκε Επιμελθτθρίου που ορίηει τθ διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν, τισ 

οργανικζσ κζςεισ, τισ κζςεισ ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και κάκε άλλθ ςυναφι 

λεπτομζρεια ςυντάςςεται από το Διοικθτικό ςυμβοφλιο και εγκρίνεται με προεδρικό 

διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.  

 

2. Στον οργανιςμό κάκε Επιμελθτθρίου πρζπει να περιλαμβάνει οργανικι μονάδα επιπζδου 

τουλάχιςτον Τμιματοσ, για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου 

και Υπθρεςίασ Μιασ Στάςθσ. (Τμιμα Γ.Ε.ΜΗ. και Υπθρεςιϊν Μιασ Στάςθσ). Στον οργανιςμό 

κάκε Επιμελθτθρίου εντόσ του οποίου λειτουργεί Κζντρο Υποςτιριξθσ Επιχειριςεων πρζπει 

να περιλαμβάνεται οργανικι μονάδα επιπζδου τουλάχιςτον Διεφκυνςθσ για τθν άςκθςθ 

των αρμοδιοτιτων Υποςτιριξθσ Επιχειριςεων, θ οποία περιλαμβάνει τα υποκείμενεσ 

οργανικζσ μονάδεσ επιπζδου τουλάχιςτον τμιματοσ με ςκοπό: 

α. τθν λειτουργία των Υπθρεςιϊν ΓΕΜΗ και των Υ.Μ.Σ. και τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων 

που ορίηει το εκάςτοτε κεςμικό πλαίςιο ςχετικά με τισ καταχωριςεισ ςτο Γ.Ε.ΜΗ.  ,.  

β. τθν διεκπεραίωςθ των υποκζςεων που αναφζρονται ςτο άρκρο 5, παράγραφοσ 2 εδάφιο 

θ του παρόντοσ.  

γ. τθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ επιχειριςεων και τθν υποςτιριξθ με ςυμβουλζσ νομικοφ 

και οικονομικοφ χαρακτιρα των μελϊν κακϊσ και του Κζντρου Υποςτιριξθσ Επιχειριςεων 

του οικείου Επιμελθτθρίου. 

 
Άρκρο 21: Τπθρεςιακά και Πεικαρχικά υμβοφλια για τουσ υπαλλιλουσ των 
Επιμελθτθρίων  
 
1. Στθν ζδρα κάκε Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςυςτινεται με απόφαςθ του οικείου Γενικοφ 

Γραμματζα Υπθρεςιακό Συμβοφλιο, το οποίο αςκεί όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπει ο 

ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπωσ ιςχφει ςχετικά με τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ των υπαλλιλων 

των Επιμελθτθρίων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Κάκε Υπθρεςιακό Συμβοφλιο 

αποτελείται από τρεισ υπαλλιλουσ των Επιμελθτθρίων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, 

προϊςταμζνουσ Διεφκυνςθσ και δφο αιρετοφσ εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων των 

Επιμελθτθρίων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.  
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2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, ςυςτινεται Πεικαρχικό 

Συμβοφλιο με αρμοδιότθτα επί των υπαλλιλων όλων των Επιμελθτθρίων τθσ χϊρασ. Το 

Πεικαρχικό Συμβοφλιο αποτελείται από: 

α) Τον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Ακθνϊν ωσ Πρόεδρο, με αναπλθρωτι του 

ζναν πρωτοδίκθ του Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Ακθνϊν.  

 β) Ζναν πάρεδρο ι δικαςτικό πλθρεξοφςιο του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ με τον 

αναπλθρωτι του, οι οποίοι υποδεικνφονται από τον Πρόεδρο του Νομικοφ Συμβουλίου του 

Κράτουσ.  

 γ) Ζναν μόνιμο υπάλλθλο, προϊςτάμενο Διεφκυνςθσ, του Υπουργείου Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ, με τον αναπλθρωτι του, οι οποίοι υποδεικνφονται από τον Υπουργό 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

 δ) Δφο(2) αιρετοφσ εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων ςτα Επιμελθτιρια τθσ Περιφζρειασ με 

τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων (Κ.Ε.Ε.) 
 
Άρκρο 22 : Όργανα διοίκθςθσ 
 
1. Όργανα διοίκθςθσ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων είναι θ Γενικι Συνζλευςθ των 

Επιμελθτθρίων  και θ Διοικθτικι Επιτροπι. 

 

2. Η Γενικι Συνζλευςθ τθσ Κ.Ε.Ε. αποτελείται από τουσ προζδρουσ και ζνα μζλοσ των 

διοικθτικϊν ςυμβουλίων των Επιμελθτθρίων, το οποίο υποδεικνφεται από αυτό, όλων των 

Επιμελθτθρίων τθσ χϊρασ.   

3. Η Γενικι Συνζλευςθ ςυνεδριάηει νόμιμα, εφόςον είναι παρόντα τα μιςά πλζον ενόσ του 

ςυνόλου των μελϊν τθσ, ι ςε επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ, εφόςον είναι παρόν το ζνα τρίτο 

των μελϊν. Η γενικι ςυνζλευςθ ςυνεδριάηει ςτθν ζδρα τθσ ι ςε άλλον τόπο και ςυνζρχεται 

τακτικά το πρϊτο και τελευταίο τετράμθνο κάκε ζτουσ και εκτάκτωσ, για ςοβαρό και 

τεκμθριωμζνο λόγο, όταν ςυγκαλείται με απόφαςθ τθσ διοικθτικισ επιτροπισ μετά από 

πρόταςθ του προζδρου τθσ Κ.Ε.Ε.. Η γενικι ςυνζλευςθ εγκρίνει τον οικονομικό και   

απολογιςμό δράςεων, τα πεπραγμζνα, το πρόγραμμα δράςθσ, τον ιςολογιςμό και τον 

προχπολογιςμό τθσ Κ.Ε.Ε.. 

 

4. Η Διοικθτικι Επιτροπι αποτελείται από τον Πρόεδρο, τουσ α’, β’, γ’, δ’ και ε’ 

Αντιπροζδρουσ και πζντε (5) μζλθ.  

 

5. Στισ ςυνεδριάςεισ των οργάνων διοίκθςθσ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων 

προςκαλείται να ςυμμετζχει χωρίσ ψιφο εκπρόςωποσ τθσ  Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου 

και Προςταςίασ Καταναλωτι και ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Ομοςπονδίασ Συλλόγων Υπαλλιλων 

Επιμελθτθρίων. Η Διοικθτικι Επιτροπι δφναται να προςκαλζςει ειδικά και κατά τθν κρίςθ 

τθσ και εκπροςϊπουσ άλλων υπουργείων, υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ και κάκε τρίτο.  

 

6. Τα μζλθ τθσ διοικθτικισ επιτροπισ ζχουν κθτεία ίςθ με τθ κθτεία των οργάνων του 

Επιμελθτθρίου. Η Διοικθτικι Επιτροπι ςυνεδριάηει νόμιμα με τθν παρουςία ζξι 
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τουλάχιςτον μελϊν τθσ, ςυνζρχεται μία φορά κάκε μινα ι και νωρίτερα, κατά τθν κρίςθ 

του προζδρου τθσ, και αποφαςίηει για κάκε κζμα για το οποίο ζχει εξουςιοδοτθκεί από τθ 

γενικι ςυνζλευςθ ι όταν υπάρχει ανάγκθ λιψθσ άμεςθσ απόφαςθσ, μζςα ςτα πλαίςια των 

ςκοπϊν τθσ Κ.Ε.Ε. 

 
Άρκρο 23: Εκλογι Διοικθτικισ Επιτροπισ τθσ ΚΕΕΕ 
 

1.Ο  Πρόεδροσ τθσ Κ.Ε.Ε. και τα λοιπά μζλθ εκλζγονται μεταξφ των  μελϊν τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ. Η ψθφοφορία για τθν ανάδειξθ αυτϊν γίνεται το πρϊτο τρίμθνο κάκε 

τζταρτου ζτουσ και μετά τισ επί μζρουσ επιμελθτθριακζσ Εκλογζσ.   

2. Οι  εκλογζσ  διεξάγονται με ενιαίο ψθφοδζλτιο, ςτο οποίο οι υποψιφιοι για το αξίωμα 

του Προζδρου διακρίνονται από τουσ λοιποφσ υποψιφιουσ. Οι εκλογείσ δεν μποροφν να 

μποροφν να εκφράηουν τθν προτίμθςι τουσ προσ περιςςότερουσ από τρεισ υποψθφίουσ. 

3. Δικαίωμα υποβολισ υποψθφιοτιτων ζχουν όλα τα μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 

Κ.Ε.Ε. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι περιςςότερων τθσ μίασ υποψθφιοτιτων από μζλθ του 

ίδιου Επιμελθτθρίου. 

3. Ωσ Πρόεδροσ ανακθρφςςεται ο υποψιφιοσ ο οποίοσ είναι πρόεδροσ Επιμελθτθρίου 

ςυγκζντρωςε  τουλάχιςτον το 40%  των ςταυρϊν.   Ο υποψιφιοσ για τθν προεδρεία που 

ςυγκζντρωςε τον δεφτερο μεγαλφτερο αρικμό ςταυρϊν και ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 30%  

καταλαμβάνει τθ κζςθ του ε’ Αντιπρόεδρου.  

4. Σε περίπτωςθ που κανείσ υποψιφιοσ δεν ςυγκεντρϊςει το 40% των ςταυρϊν, θ 

ψθφοφορία επαναλαμβάνεται ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ και Πρόεδροσ εκλζγεται ο υποψιφιοσ 

που κα ςυγκεντρϊςει τθν ςχετικι πλειοψθφία μεταξφ των δφο υποψθφίων που 

ςυγκζντρωςαν τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ ςτθν πρϊτθ ψθφοφορία. 

5. Τα μζλθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ, ςυγκαλοφμενα από τον Πρόεδρο τθσ, εκλζγουν, 

μεταξφ τουσ, τουσ α’, β’, γ’ και δ’ και ε’ Αντιπρόεδρουσ, τον Υπεφκυνο Ζρευνασ και 

Ανάπτυξθσ, τον Οικονομικό Επόπτθ, τον Επόπτθ ΓΕΜΗ και Υποςτιριξθσ Επιχειριςεων, τον 

Επόπτθ Εξωςτρζφειασ και Διεκνϊν Σχζςεων και τον Γενικό Γραμματζα.  Ο Υπεφκυνοσ 

Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ είναι αρμόδιοσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Ινςτιτοφτου 

Μελετϊν τθσ ΚΕΕΕ. Οι  α’, β’, γ’ και δ’ και ε’ Αντιπρόεδροι, πρζπει να προζρχονται ανά ζνασ 

αντίςτοιχα από τα αμιγι Εμποροβιομθχανικά, Βιοτεχνικά, Επαγγελματικά και Μικτά/ 

Περιφερειακά Επιμελθτιρια. Εάν δεν υπάρχει εκλόγιμοσ υποψιφιοσ προερχόμενοσ από 

οποιοδιποτε από τα ανωτζρω Επιμελθτιρια, ωσ Αντιπρόεδροσ εκλζγεται μζλοσ 

προερχόμενο από τα υπόλοιπα Επιμελθτιρια. Ζνασ Αντιπρόεδροσ δφναται να αςκεί 

ταυτόχρονα κακικοντα επόπτθ.  

 Άρκρο 24 : Οργάνωςθ και Λειτουργία 
 
1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, κακορίηονται τα κζματα τθσ 

λειτουργίασ των οργάνων διοίκθςθσ τθσ Κ.Ε.Ε.. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ μετά από πρόταςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ Κ.Ε.Ε., κακορίηεται το ποςοςτό 

επί των ςυνδρομϊν των Επιμελθτθρίων, το οποίο περιζρχεται ςτθν Κ.Ε.Ε. Από τον πόρο 
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αυτόν θ Κ.Ε.Ε. μπορεί να επιχορθγεί τα αναγνωριςμζνα Ελλθνικά Επιμελθτιρια ςτθν 

αλλοδαπι και αναγνωριςμζνα διεκνι δίκτυα επιμελθτθρίων. Το φψοσ τθσ επιχοριγθςθσ 

κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

 

2.. Εφόςον ςτισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ δεν ορίηεται διαφορετικά, οι διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου για τα Επιμελθτιρια εφαρμόηονται αναλογικά και για τθν Κ.Ε.Ε.. Οι 

προχπολογιςμοί των Επιμελθτθρίων, εκτόσ από το τμιμα αυτϊν που αφορά τθ μιςκοδοςία 

του προςωπικοφ τουσ, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προςκομίςουν απόδειξθ από τράπεηα, 

με τθν οποία να αποδεικνφεται θ κατάκεςθ του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτο ανωτζρω 

ποςοςτό για τθν προθγοφμενθ κλειςμζνθ οικονομικι χριςθ ι ειδικό οικονομικό 

διακανονιςμό με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Κ.Ε.Ε. 

 
3. Ο οργανιςμόσ τθσ Κ.Ε.Ε. που ορίηει τθ διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν, τισ οργανικζσ κζςεισ, 

τισ κζςεισ ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και κάκε άλλθ ςυναφι λεπτομζρεια 

ςυντάςςεται από το Διοικθτικό ςυμβοφλιο και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που 

εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Η Κεντρικι Ζνωςθ 

Επιμελθτθρίων μπορεί να ιδρφει γραφεία ςτο εξωτερικό που ςτελεχϊνονται με ειδικό 

επιςτθμονικό και βοθκθτικό προςωπικό, θ μιςκοδοςία των οποίων βαρφνει τον 

προχπολογιςμό τθσ. Η Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων μπορεί να προςλαμβάνει 

προςωπικό, για τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνου ζργου, καταρτίηοντασ ςχετικι ςφμβαςθ. 

Ειδικά, το βοθκθτικό προςωπικό προςλαμβάνεται επί τόπου, και πρζπει να ζχει ελλθνικι 

ικαγζνεια ι ικαγζνεια κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε. και τόπο διαμονισ τθν περιφζρεια όπου 

εδρεφει το γραφείο. 

 

4. Σε κάκε περίπτωςθ, ο οργανιςμόσ τθσ Κ.Ε.Ε. πρζπει να ορίηει τθν Κεντρικι Υπθρεςία 

Γ.Ε.ΜΗ. ωσ οργανικι μονάδα επιπζδου διεφκυνςθσ, θ οποία κα αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που 

προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 3419/2005 (Α’ 297). Η Κεντρικι Υπθρεςία 

Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να επιδεικνφει αυξθμζνθ μζριμνα ωσ προσ τθν ςχζςθ του Γ.Ε.ΜΗ. με το 

ευρωπαϊκό ςφςτθμα διαςφνδεςθσ μθτρϊων και ειδικά ωσ προσ τθν παρακολοφκθςθ του 

ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ των ςχετικϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

  

5. Εντόσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Γ.Ε.ΜΗ. κα λειτουργεί μεταξφ άλλων Τμιμα Υποςτιριξθσ 

Γ.E.MH. με τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 

α. Τεχνικι και διοικθτικι υποςτιριξθ, μζςω τθλεφϊνου ι θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ , 

ςτουσ χριςτεσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Γ.Ε.ΜΗ.  

β. Τεχνικι και διοικθτικι υποςτιριξθ ςτισ Υπθρεςίεσ Μιασ Στάςθσ και τισ Υπθρεςίεσ Γ.Ε.ΜΗ. 

των Επιμελθτθρίων. 

γ. Συντιρθςθ και λειτουργία των διαδικτυακϊν τόπων businessportal.gr και 

businessregistry.gr. 

 
 
Κεφάλαιο Σ’: Περιφερειακά Επιμελθτθριακά υμβοφλια 
 
Άρκρο 25 : Περιφερειακά Επιμελθτθριακά υμβοφλια 
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1. Σε κάκε Περιφζρεια, όπωσ ορίηεται ςτον ν. 3852/2010 (Α’ 187), ςυνίςταται Περιφερειακό 

Επιμελθτθριακό Συμβοφλιο, επί του οποίου ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ αςκεί 

καταςταλτικι εποπτεία ωσ προσ τθν νομιμότθτα των πράξεων του. Σε αυτό ςυμμετζχουν 

όλα τα Επιμελθτιρια τθσ Περιφζρειασ. 

2. Το Περιφερειακό Επιμελθτθριακό Συμβοφλιο ζχει ωσ αποςτολι τον ςυντονιςμό τθσ 

δράςθσ των Επιμελθτθρίων τθσ Περιφζρειασ, με βάςθ τισ αρχζσ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 

ιςόρροπθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ. 

 

 3. Το Περιφερειακό Επιμελθτθριακό Συμβοφλιο αςκεί ιδίωσ τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 
 

α. Υποβάλλει προτάςεισ προσ τον Περιφερειάρχθ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ αναπτυξιακϊν 

προγραμμάτων, προγραμμάτων δράςθσ, κακϊσ και του επιχειρθςιακοφ και τεχνικοφ 

προγράμματοσ τθσ Περιφζρειασ. Οι ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ ςυηθτοφνται ςε ειδικι 

ςυνεδρίαςθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ των εν 

λόγω προγραμμάτων, με τθ ςυμμετοχι των μελϊν του Περιφερειακοφ Επιμελθτθριακοφ 

Συμβουλίου.  

 

β. Συμμετζχει ςτθν εκπόνθςθ του Περιφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ τθσ 

οικείασ Περιφζρειασ, ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ. 

κατακζτοντασ τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ με ςτόχο τθν ιςόρροπθ οικονομικι ανάπτυξθ τθσ 

Περιφζρειασ. Η υποβολι τθσ τεκμθριωμζνθσ ειςιγθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου 

αποτελεί προχπόκεςθ για τθν κατάρτιςθ των Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν 

Προγραμμάτων και ςυηθτείται ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ του οικείου Περιφερειακοφ 

Συμβουλίου, με τθ ςυμμετοχι των μελϊν του Περιφερειακοφ Επιμελθτθριακοφ 

Συμβουλίου.   

 

γ. Εκπροςωπεί τα Επιμελθτιρια τθσ Περιφζρειασ ςτο Περιφερειακό Συμβοφλιο, ςτθν 

Περιφερειακι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ και ςε άλλεσ επιτροπζσ ι ςε άλλα όργανα 

διαβοφλευςθσ που ςυγκροτοφνται ςτθν Περιφζρεια, όταν ςυηθτοφνται κζματα 

αναπτυξιακοφ χαρακτιρα.  

 

δ. Υποβάλλει προτάςεισ για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ, από κοινοφ με τθν 

Περιφζρεια,  δράςεων ι ζργων ςτα πλαίςια ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. 

 

ε. Αναλαμβάνει τον ςυντονιςμό των δράςεων Επιμελθτθρίων για τθν αποτελεςματικι και 

ιςόρροπθ υλοποίθςθ των ανωτζρω δράςεων ι ζργων ςε επίπεδο Περιφζρειασ. 

 

ςτ. Σχεδιάηει  δράςεισ υποςτιριξθσ τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων τθσ Περιφζρειασ ςε 

ςυνεργαςία με τα Επιμελθτιρια, το οικείο Περιφερειακό Συμβοφλιο και άλλουσ φορείσ και 

εποπτεφει τθν υλοποίθςι τουσ.  

 

η. Δφναται να ειςθγείται προσ τον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ τθν ςφςταςθ Κ.Υ.ΕΠΙΧ 

ςτθν οικεία Περιφζρεια. 
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θ. Δφναται να ειςθγείται προσ τον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ τθν ςυγχϊνευςθ 

Επιμελθτθρίων τθσ οικείασ Περιφζρειασ.  

 

4. Το Περιφερειακό Επιμελθτθριακό Συμβοφλιο ςυγκροτείται, εντόσ μθνόσ από τθ 

διεξαγωγι των εκλογϊν για τισ διοικιςεισ των Επιμελθτιριων, ωσ εξισ: 

 

α. Τα Επιμελθτιρια που ζχουν ωσ 5.000 μζλθ εκπροςωποφνται από τον Πρόεδρό τουσ. 

 

β. Τα Επιμελθτιρια που ζχουν από 5.001 ζωσ 10.000 μζλθ από τον Πρόεδρό τουσ και ζναν 

εκπρόςωπο που εκλζγει το Διοικθτικό Συμβοφλιο.  

 

γ. Τα Επιμελθτιρια που ζχουν από 10.001 ζωσ 20.000 μζλθ εκπροςωποφνται από τον 

Πρόεδρο τουσ και δφο εκπροςϊπουσ που εκλζγει το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

 

δ. Τα Επιμελθτιρια που ζχουν από 20.001 ζωσ 30.000 μζλθ εκπροςωποφνται από τον 

Πρόεδρό τουσ και τρεισ εκπροςϊπουσ που εκλζγει το Διοικθτικό Συμβοφλιο που εκλζγει το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

 

ε. Τα Επιμελθτιρια που ζχουν περιςςότερα από 30.000 μζλθ εκπροςωποφνται από τον 

Πρόεδρό τουσ και τζςςερισ εκπροςϊπουσ που εκλζγει το Διοικθτικό Συμβοφλιο.  

 

5. Σε περίπτωςθ που κατ’ εφαρμογι τθσ ανωτζρω παραγράφου προκφπτει άρτιοσ αρικμόσ 

εκπροςϊπων ςε Περιφερειακό Επιμελθτθριακό Συμβοφλιο, το Επιμελθτιριο με τον 

μικρότερο αρικμό μελϊν καταλαμβάνει μία ακόμα ζδρα. 

 

Άρκρο 26 : Οριςμόσ εκπροςϊπων Επιμελθτθρίων ςτα Περιφερειακά Επιμελθτθριακά 
υμβοφλια 
 
1. Ο οριςμόσ των εκπροςϊπων κάκε Επιμελθτθρίου ςτο Περιφερειακό Επιμελθτθριακό 

Συμβοφλιο γίνεται κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ του οικείου διοικθτικοφ ςυμβουλίου ωσ 

εξισ: 

 

α. Κάκε ςυνδυαςμόσ που εκπροςωπείται ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο καταρτίηει κατάλογο  

που αποτελείται από το ςφνολο των εκλεγζντων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο μελϊν του. 

 

β. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ζγκυρων ψθφοδελτίων που ςυνζλεξαν οι ςυνδυαςμοί οι οποίοι 

κατζλαβαν τουλάχιςτον μία ζδρα ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο κατά τισ πλζον πρόςφατεσ 

εκλογζσ διαιρείται με τον ςυνολικό αρικμό των εκπροςϊπων του Επιμελθτθρίου, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Προζδρου, ςτο Περιφερειακό Επιμελθτθριακό Συμβοφλιο. Το 

πθλίκο αυτισ τθσ διαίρεςθσ αποτελεί το εκλογικό μζτρο. 

 

γ. Κάκε ςυνδυαςμόσ καταλαμβάνει τόςεσ ζδρεσ εκπροςϊπων ςτο Περιφερειακό 

Επιμελθτθριακό Συμβοφλιο όςεσ φορζσ χωράει το εκλογικό μζτρο ςτον αρικμό των 

εγκφρων ψθφοδελτίων που ζλαβε.  
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δ. Οι ζδρεσ που δεν ζχουν διατεκεί με τισ διατάξεισ των προθγουμζνων εδαφίων 

κατανζμονται ανά μία κατά ςειρά μεγζκουσ των υπολοίπων τουσ ςτουσ ςυνδυαςμοφσ που 

ςυμμετζχουν ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο. 

 

δ. Οι εκπρόςωποι ςτο Περιφερειακό Επιμελθτθριακό Συμβοφλιο ορίηονται με τθν ανωτζρω 

διαδικαςία και ςφμφωνα με τθ ςειρά που είχαν δθλωκεί ςτθ λίςτα τθσ περίπτωςθσ α’ του 

παρόντοσ. 

 

2. Σε περίπτωςθ που ο Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου προζρχεται από ςυνδυαςμό ςτον 

οποίο δεν αντιςτοιχεί ζδρα ςτο Περιφερειακό Επιμελθτθριακό Συμβοφλιο ςφμφωνα με τθν 

ανωτζρω διαδικαςία, θ αντίςτοιχθ ζδρα ςτο Περιφερειακό Επιμελθτθριακό Συμβουλίου 

αφαιρείται από το ςυνδυαςμό που κατζχει τισ λιγότερεσ ζδρεσ ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο 

του Επιμελθτθρίου.  

 
Άρκρο 27 : Λειτουργία 
 
1. Στισ ςυνεδριάςεισ του Περιφερειακοφ Επιμελθτθριακοφ Συμβουλίου μποροφν να 

ςυμμετζχουν, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, εκπρόςωποι άλλων περιφερειακϊν επαγγελματικϊν 

οργανϊςεων, κακϊσ και εκπρόςωποι τθσ Περιφζρειασ. 

 

2. Οι αποφάςεισ του Περιφερειακοφ Επιμελθτθριακοφ Συμβουλίου για κζματα 

προγραμματιςμοφ δράςεων αναπτυξιακοφ χαρακτιρα ι προτάςεων που απευκφνονται ςε 

εκνικοφσ ι ευρωπαϊκοφσ δθμόςιουσ φορείσ, κακϊσ και οι ειςθγιςεισ προσ τον Υπουργό 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ για τθν ςυγχϊνευςθ Επιμελθτθρίων τθσ Περιφζρειασ,  

λαμβάνονται με πλειοψθφία δφο τρίτων (2/3) των παρόντων μελϊν. Οι υπόλοιπεσ 

αποφάςεισ λαμβάνονται με απλι πλειοψθφία των παρόντων μελϊν. Το Περιφερειακό 

Επιμελθτθριακό Συμβοφλιο ζχει απαρτία εφόςον τα παρόντα μζλθ αποτελοφν τθν απόλυτθ 

πλειοψθφία των μελϊν του.  

 

3. Η κθτεία του Περιφερειακοφ Συμβουλίου είναι ίςθ με τθν κθτεία των διοικιςεων των 

Επιμελθτθρίων που ςυμμετζχουν ςε αυτό. Η πρϊτθ ςυνεδρίαςθ του Περιφερειακοφ 

Επιμελθτθριακοφ Συμβουλίου γίνεται υποχρεωτικά εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία οριςμοφ των εκπροςϊπων όλων των Επιμελθτθρίων τθσ Περιφζρειασ και μετά 

από  πρόςκλθςθ του προζδρου του Επιμελθτθρίου με τον μεγαλφτερο αρικμό μελϊν ςτθν 

Περιφζρεια. 

 

4. Το Περιφερειακό Επιμελθτθριακό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει τακτικά τζςςερισ (4) φορζσ 

κάκε ζτοσ και εκτάκτωσ όποτε το αποφαςίςει θ Συντονιςτικι Επιτροπι. Η διεξαγωγι των 

ζκτακτων ςυνεδριάςεων είναι δυνατι και μζςω εφαρμογϊν Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ 

και Επικοινωνιϊν (τθλεδιάςκεψθ). Στισ ςυνεδριάςεισ του ςυμμετζχουν χωρίσ δικαίωμα 

ψιφου οι διοικθτικοί προϊςτάμενοι όλων των Επιμελθτθρίων και εκπρόςωποσ των 

εργαηομζνων, ο οποίοσ εργάηεται ςε Επιμελθτιριο τθσ οικείασ Περιφζρειασ και ορίηεται με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ομοςπονδίασ Συλλόγων Υπαλλιλων 

Επιμελθτθρίων.  

 



30 
 

5. Με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Επιμελθτθριακοφ Συμβουλίου ςυγκροτείται ομάδα 

εργαςίασ για τθν διοικθτικι υποςτιριξθ του ζργου του.  

 
Άρκρο 28: Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Περιφερειακοφ Επιμελθτθριακοφ υμβουλίου 
 
1. Η προεδρία του Περιφερειακοφ Συμβουλίου αςκείται είτε από αιρετό Πρόεδρο είτε εκ 

περιτροπισ από τουσ προζδρουσ των Επιμελθτθρίων, ςφμφωνα με απόφαςθ που 

λαμβάνουν με πλειοψθφία δφο τρίτων (2/3) τα μζλθ του οργάνου κατά τθν εναρκτιρια 

ςυνεδρίαςι του.  

 

2. Ο αιρετόσ Πρόεδροσ  εκλζγεται, μεταξφ των Προζδρων των Επιμελθτθρίων τθσ οικείασ 

Περιφζρειασ, κατά τθν εναρκτιρια ςυνεδρίαςθ του οργάνου, από τα μζλθ του 

Περιφερειακοφ Επιμελθτθριακοφ Συμβουλίου με πλειοψθφία δφο τρίτων (2/3). Σε 

περίπτωςθ που κανείσ υποψιφιοσ δεν ςυγκεντρϊςει πλειοψθφία δφο τρίτων (2/3), θ 

ψθφοφορία επαναλαμβάνεται τθν ίδια μζρα, και Πρόεδροσ εκλζγεται ο υποψιφιοσ που κα 

ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία μεταξφ των δφο υποψθφίων που ςυγκζντρωςαν τισ 

περιςςότερεσ ψιφουσ ςτθν πρϊτθ ψθφοφορία. 

 

3. Οι Πρόεδροι των υπόλοιπων Επιμελθτθρίων καταλαμβάνουν ζδρεσ Αντιπροζδρων του 

Περιφερειακοφ Επιμελθτθριακοφ Συμβουλίου. Η ςειρά κατάταξισ τουσ προκφπτει από τον 

αρικμό των μελϊν κάκε Επιμελθτθρίου.  

 

4. Ο Πρόεδροσ και οι Αντιπρόεδροι αποτελοφν τθν Συντονιςτικι Επιτροπι του 

Περιφερειακοφ Επιμελθτθριακοφ Συμβουλίου, με αρμοδιότθτα τθν κατάρτιςθ τθσ 

θμεριςιασ διάταξθσ και τθν προετοιμαςία των ςυνεδριάςεων του οργάνου, κακϊσ και τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ λυςιτελοφσ εφαρμογισ των αποφάςεων του.  

 

5. Η κθτεία του προζδρου είναι τετραετισ.    

 

6. Οι διατάξεισ του Κεφαλαίου Ε’ του παρόντοσ νόμου εφαρμόηονται κατ’ αναλογία ςτον 

Πρόεδρο, τουσ Αντιπροζδρουσ και τα μζλθ των Περιφερειακϊν Επιμελθτθριακϊν 

Συμβουλίων. 

 

7. Ο Πρόεδροσ δφναται να εκπζςει του αξιϊματόσ μετά από πρόταςθ μομφισ που 

υποβάλλεται από το τα δφο πζμπτα (2/5) των μελϊν του Περιφερειακοφ Επιμελθτθριακοφ 

Συμβουλίου και γίνεται δεκτι με πλειοψθφία δφο τρίτων (2/3) των μελϊν του 

Περιφερειακοφ Επιμελθτθριακοφ Συμβουλίου. Η ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ εκδίδεται από 

τον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.  

 
Κεφάλαιο Η: Πεικαρχικι ευκφνθ διοικιςεων Επιμελθτθρίων και Κ.Ε.Ε. 
 
Άρκρο 29 : Πεικαρχικζσ ποινζσ  
 

1. Στουσ Προζδρουσ Επιμελθτθρίων, ςτα μζλθ Διοικθτικϊν Συμβουλίων των Επιμελθτθρίων, 

ςτο Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ τθσ 
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Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων, επιβάλλονται οι πεικαρχικζσ ποινζσ τθσ αργίασ ζωσ ζξι 

μθνϊν, τθσ ζκπτωςθσ και τθσ παφςθσ. 

 

2. Ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, μπορεί να επιβάλει τισ πεικαρχικζσ ποινζσ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου ςτουσ αιρετοφσ που αναφζρονται ςε αυτι: 

α. αν ζχουν διαπράξει ςοβαρι παράβαςθ των κακθκόντων τουσ ι υπζρβαςθ τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ, 

β. αν ζχουν διαπράξει παραβάςεισ των κακθκόντων που τουσ ζχουν ανατεκεί ςφμφωνα με 

ειδικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. 

 

3. Τα πεικαρχικά παραπτϊματα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ υπόκεινται ςε 

πενταετι παραγραφι, θ οποία αρχίηει από τθν θμζρα που διαπράχκθκαν. 

Άρκρο 30 : Πεικαρχικι διαδικαςία 
 
1. Οι πεικαρχικζσ ποινζσ τθσ αργίασ, τθσ ζκπτωςθσ και τθσ παφςθσ για ςοβαροφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, επιβάλλονται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, αφοφ προθγθκεί απολογία του εγκαλουμζνου ι παρζλκει θ 

προκεςμία που ζχει ταχκεί με γραπτι κλιςθ ςτον εγκαλοφμενο, χωρίσ αυτόσ να ζχει 

απολογθκεί. Η προκεςμία αυτι δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από δζκα θμζρεσ. 

 

2. Για τθν επιβολι των πεικαρχικϊν ποινϊν τθσ αργίασ και τθ διάρκειά τθσ, κακϊσ και τθσ 

ζκπτωςθσ απαιτείται ςφμφωνθ γνϊμθ πεικαρχικοφ ςυμβουλίου, το οποίο αποτελείται:  

α) από τον πρόεδρο του Εφετείου Ακθνϊν ι το νόμιμο αναπλθρωτι του, ωσ πρόεδρο,  

β) δφο εφζτεσ με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ,  

γ) ζναν Γενικό Διευκυντι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με ζναν Διευκυντι 

από το ίδιο Υπουργείο ωσ αναπλθρωτι του και  

δ) ζναν αιρετό εκπρόςωπο τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων.  

Γραμματζασ του ςυμβουλίου και αναπλθρωτισ του ορίηεται υπάλλθλοσ του κλάδου ΠΕ 

Διοικθτικοφ  του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

 

3. Τα δικαςτικά μζλθ του ςυμβουλίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ ορίηονται με 

απόφαςθ του οργάνου που διευκφνει το δικαςτιριο, φςτερα από αίτθμα του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηονται και τα αναπλθρωματικά μζλθ, 

εφόςον ο αρικμόσ αυτϊν που υπθρετοφν είναι επαρκισ. 

Ο αιρετόσ εκπρόςωποσ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων μαηί με τον αναπλθρωτι του 

ορίηονται από τθ Διοικθτικι Επιτροπι τθσ Ζνωςθσ. 

Τα μζλθ του εδαφίου γ’ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ κακϊσ και ο γραμματζασ, 

ορίηονται από τον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

 

4. Το ςυμβοφλιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ ςυγκροτείται κάκε τζςςερα χρόνια 

με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

  

5. Ο εγκαλοφμενοσ μπορεί να εμφανίηεται αυτοπροςϊπωσ, κακϊσ και με πλθρεξοφςιο 

δικθγόρο ι να εκπροςωπείται από πλθρεξοφςιο δικθγόρο ςτο ςυμβοφλιο και να 

υπεραςπίηεται τον εαυτό του. Το ςυμβοφλιο ςυνεδριάηει ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ για τθν 
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οποία ςυντάςςονται πρακτικά, μπορεί να εξετάηει μάρτυρεσ και να εκτιμά οποιοδιποτε 

πρόςφορο αποδεικτικό μζςο. Η ςφμφωνθ γνϊμθ παρζχεται φςτερα από μυςτικι διάςκεψθ, 

δφο (2) μινεσ το αργότερο, αφότου το ςυμβοφλιο ζλαβε τθ ςχετικι απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Η ποινι πρζπει να είναι ανάλογθ με τθ βαρφτθτα του 

παραπτϊματοσ, ςτο οποίο ζχει υποπζςει ο εγκαλοφμενοσ. 

 

6. Ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  να προςφφγει κατά αυτισ ςτο 

Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, το οποίο κρίνει τθν υπόκεςθ και κατ’ ουςία. Η προκεςμία για 

τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τθν εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει τθν 

ποινι. Αν αςκθκεί θ προςφυγι ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, θ επιτροπι αναςτολϊν του 

δικαςτθρίου, φςτερα από αίτθςθ του προςφεφγοντοσ, κρίνει για τθ χοριγθςθ αναςτολισ 

εκτζλεςθσ τθσ ποινισ ςτακμίηοντασ και τθ ςυνδρομι του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. Σε 

περίπτωςθ κατάκεςθσ αίτθςθσ αναςτολισ, θ ποινι που ζχει επιβλθκεί δεν εκτελείται μζχρι 

να εκδοκεί θ απόφαςθ τθσ επιτροπισ αναςτολϊν. 

 

Άρκρο 31 : Ζκπτωςθ εξαιτίασ καταδίκθσ 
 
1. Οι Πρόεδροι Επιμελθτθρίων, τα μζλθ των Διοικθτικϊν Επιτροπϊν των Επιμελθτθρίων, τα 

μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων των Επιμελθτθρίων, ο Πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ και τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων εκπίπτουν 

αυτοδικαίωσ από το αξίωμά τουσ: 

α. Αν ςτερθκοφν τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ τουσ με τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ. 

β. Αν ςτερθκοφν τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ. 

γ. Αν καταδικαςτοφν με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, ωσ αυτουργοί ι ςυμμζτοχοι ςε 

κακοφργθμα ι ςε οποιαδιποτε ποινι για φοροδιαφυγι, παραχάραξθ, κιβδθλεία, 

πλαςτογραφία, ψευδι βεβαίωςθ, δωροδοκία, εκβίαςθ, κλοπι, υπεξαίρεςθ, απιςτία, 

απάτθ, καταπίεςθ, αιμομιξία, μαςτροπεία, ςωματεμπορία, παράνομθ μετακίνθςθ 

αλλοδαπϊν, παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν καταπολζμθςθ των ναρκωτικϊν, τθ 

λακρεμπορία και τθν εμπορία όπλων, κακϊσ και για παράβαςθ κακικοντοσ.  

Για τθν ζκπτωςθ εκδίδεται διαπιςτωτικι πράξθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

 

2. Όταν γίνεται παραπομπι για κακοφργθμα με αμετάκλθτο βοφλευμα ι με απευκείασ 

κλιςθ, κατά τθσ οποίασ ζχει εξαντλθκεί το δικαίωμα προςφυγισ, ο Υπουργόσ Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ, κζτει τον κατθγοροφμενο ςε κατάςταςθ αργίασ, θ οποία διατθρείται ςε 

περίπτωςθ ζκδοςθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ του ποινικοφ δικαςτθρίου. Εάν εκδοκεί 

ακωωτικι απόφαςθ, θ αργία αίρεται αυτοδικαίωσ και κεωρείται ωσ μθδζποτε επιβλθκείςα. 

 

3. Εάν εκδοκεί καταδικαςτικι απόφαςθ του Ποινικοφ Δικαςτθρίου, ςε πρϊτο βακμό, για τα 

πλθμμελιματα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ι για κακουργιματα, ο Υπουργόσ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, οφείλει να κζςει τον καταδικαςκζντα ςε κατάςταςθ αργίασ, 

ϊςπου να εκδοκεί τελεςίδικθ ακωωτικι απόφαςθ, οπότε και αίρεται αυτοδικαίωσ, θ αργία 

και το διοικθτικό μζτρο κεωρείται ωσ ουδζποτε επιβλθκζν. 
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4. Για τουσ Προζδρουσ Επιμελθτθρίων, ωσ καταδικαςτικι απόφαςθ, ςε πρϊτο βακμό 

κεωρείται αυτι που εκδίδεται από το Τριμελζσ Ποινικό Εφετείο, ςφμφωνα με το άρκρο 111 

παρ. 7 του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ. 

 
Άρκρο 32 : Παφςθ 

 
1. Οι Πρόεδροι Επιμελθτθρίων, τα μζλθ των Διοικθτικϊν Επιτροπϊν των Επιμελθτθρίων, τα 

μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων των Επιμελθτθρίων, ο Πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ και τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων 

επιτρζπεται να παυκοφν για ςοβαροφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ 

πεικαρχικοφ ςυμβουλίου του άρκρου 24. 

 

2. Για τον ίδιο λόγο και με τθν ίδια διαδικαςία, μπορεί να διαλυκεί ζνα Διοικθτικό 

Συμβοφλιο Επιμελθτθρίου. Η διάλυςθ αυτι ςυνεπιφζρει και τθ διάλυςθ τθσ Διοικθτικισ 

Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου. Στθν περίπτωςθ αυτι γίνεται νζα εκλογι ςφμφωνα με τισ 

οικείεσ διατάξεισ του παρόντοσ και για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ των διαλυκζντων οργάνων. 

 

3. Κατά τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 1 που διατάςςει τθν παφςθ, ο παυκείσ, εντόσ 

προκεςμίασ δεκαπζντε θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τθσ ςε αυτόν, μπορεί να αςκιςει 

προςφυγι ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, το οποίο κρίνει τθν υπόκεςθ και κατ’ ουςία. Η 

προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τθν εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ που 

επιβάλλει τθν ποινι. Αν αςκθκεί θ προςφυγι ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, θ επιτροπι 

αναςτολϊν του δικαςτθρίου, φςτερα από αίτθςθ του προςφεφγοντοσ, κρίνει για τθ 

χοριγθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ τθσ ποινισ ςτακμίηοντασ και τθ ςυνδρομι του δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ. Σε περίπτωςθ κατάκεςθσ αίτθςθσ αναςτολισ, θ ποινι που ζχει επιβλθκεί δεν 

εκτελείται μζχρι να εκδοκεί θ απόφαςθ τθσ επιτροπισ αναςτολϊν. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: Διμερι Επιμελθτιρια 

Άρκρο 33 : φςταςθ-κατάργθςθ 
 
1. Επιτρζπεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, φςτερα από ζκκεςθ τθσ οικείασ ελλθνικισ διπλωματικισ αρχισ, 

να ςυνιςτϊνται ι να καταργοφνται ελλθνικά Επιμελθτιρια, που ζχουν ζδρα πόλεισ του 

εξωτερικοφ, με μζλθ κατά το ιμιςυ τουλάχιςτον Ζλλθνεσ υπθκόουσ ι ομογενείσ και με 

ςκοπό τθν προϊκθςθ και ανάπτυξθ των εμπορικϊν και οικονομικϊν ςχζςεων μεταξφ 

Ελλάδασ και τθσ χϊρασ που εδρεφουν. Διευκυντισ των Επιμελθτθρίων αυτϊν ορίηεται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ Ζλλθνασ υπικοοσ για 

τετραετι κθτεία δυνάμενθ να ανανεωκεί. 

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ, επιτρζπεται να ιδρφονται, να λειτουργοφν και να καταργοφνται ςτθν Ελλάδα με 

τον όρο τθσ αμοιβαιότθτασ, αλλοδαπά Επιμελθτιρια, εφόςον ςυμμετζχουν ςε αυτά είκοςι 

(20) τουλάχιςτον αλλοδαποί, υπικοοι τθσ ενδιαφερόμενθσ χϊρασ ι χωρϊν, που είναι 
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εγκατεςτθμζνοι επαγγελματικά ςτθν Ελλάδα, δφο (2) τουλάχιςτον ζτθ πριν από τθν ίδρυςθ 

του Επιμελθτθρίου και ζχουν τθν εμπορικι ιδιότθτα. 

 
Άρκρο 34 : Χριςθ όρου «Επιμελθτιριο» 
 
1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν ειςιγθςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ και Εξωτερικϊν, επιτρζπεται θ χριςθ τθσ λζξθσ "Επιμελθτιριο" ι θ απαγόρευςθ 

τθσ ςυνζχιςθσ τθσ χριςθσ αυτισ από ςωματεία Ελλινων και αλλοδαπϊν, αςτικζσ μθ 

κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ και ενϊςεισ προςϊπων, που αποβλζπουν ςτθν ανάπτυξθ των 

εμπορικϊν ςυναλλαγϊν των χωρϊν των μελϊν τουσ. Κάκε άλλθ χριςθ τθσ λζξθσ 

"Επιμελθτιριο" απαγορεφεται απολφτωσ.   

 

2. Τα Επιμελθτιρια και τα Σωματεία του παρόντοσ άρκρου είναι υποχρεωμζνα να 

υποβάλλουν ςτα Υπουργεία Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Εξωτερικϊν ζκκεςθ 

πεπραγμζνων. Σε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί ζκκεςθ πεπραγμζνων επί δφο ςυναπτά 

ζτθ, είναι δυνατι θ ανάκλθςθ του όρου «Επιμελθτιριο» με   απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

 

Κεφάλαιο Θ’: Μεταβατικζσ, τροποποιοφμενεσ και καταργοφμενεσ διατάξεισ  
 
Άρκρο 35 : Μεταβατικζσ διατάξεισ  
 
1. Οι πρϊτεσ εκλογζσ για τα όργανα διοίκθςθσ των Επιμελθτθρίων και τθσ Κ.Ε.Ε., κακϊσ και 

θ ςυγκρότθςθ των Περιφερειακϊν Επιμελθτθριακϊν Συμβουλίων, μετά τθ δθμοςίευςθ του 

παρόντοσ, κα διεξαχκοφν με τθν υφιςτάμενθ κατανομι των μελϊν ςε τμιματα. Για τα 

κζματα εκλογικισ διαδικαςίασ, που δεν ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ, 

εφαρμόηονται τα ΠΔ 372/1992 (Α’ 187),  95/2006 ( Α’ 96) και 168/2006 (Α 180)  όπωσ 

ιςχφουν. Οι πρϊτεσ εκλογζσ για τθν ανάδειξθ νζου διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Ελλθνικισ 

Εκνικισ Επιτροπισ του Διεκνοφσ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου, μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 

παρόντοσ νόμου, κα διεξαχκοφν τζςςερισ (4) μινεσ μετά από τθν εκλογι των νζων οργάνων 

διοίκθςθσ των Επιμελθτθρίων, ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο.  Με προεδρικό διάταγμα 

που εκδίδεται κατόπιν ειςιγθςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, δφναται να 

ρυκμίηεται κάκε κζμα που αφορά τον τρόπο και τθν διαδικαςία εκλογισ των οργάνων 

διοίκθςθσ των Επιμελθτθρίων και τθσ Κ.Ε.Ε.  

 

2 . Όςοι ζχουν ιδθ διατελζςει Πρόεδροι Επιμελθτθρίου τουλάχιςτον μία φορά πριν από τθ 

δθμοςίευςθ του παρόντοσ, επιτρζπεται να επανεκλεγοφν ςτο ίδιο αξίωμα μόνο μία φορά. 

 

3. Από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ δεν επιτρζπεται θ ίδρυςθ αμιγϊν Επιμελθτθρίων. 

 

 4. Οι εταιρίεσ του εδάφιου β’ τθσ παρ. 6 του άρκρου  5 του παρόντοσ υποχρεοφνται από το 

οικονομικό ζτοσ 2019 να τθροφν λογιςτικά βιβλία γ’ κατθγορίασ. Για το οικονομικό ζτοσ 

2018 τα Επιμελθτιρια υποχρεοφνται να υποβάλουν ςτο Υπουργείο Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ μαηί με τα λοιπά ςυνοδευτικά ζγγραφα, οικονομικοφσ απολογιςμοφσ του 

οικονομικοφ ζτουσ 2017 των εταιρειϊν μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που ζχουν ςυςτιςει, 

όπωσ ορίηει το ανωτζρω άρκρο. 
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5.    Αφοφ δθμοςιευκοφν οι τελικοί πίνακεσ  επιτυχόντων ςτον πρϊτο μετά τθ δθμοςίευςθ 

του παρόντοσ διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 19, ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν 

από τα Επιμελθτιρια ι τθν Κ.Ε.Ε. με τισ εταιρείεσ των εδαφίων β’ και γ’ τθσ παρ. 6 του 

άρκρου 5   ςυνάπτονται ςφμφωνα με  τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) και  αποκλειςτικά για τθν 

παροχι υπθρεςιϊν προσ τα μζλθ τουσ υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

α. Οι ανωτζρω ςυμβάςεισ υποβοθκοφν τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ των Επιμελθτθρίων. 

β. Το ζργο ι θ υπθρεςία δεν  ταυτίηονται με τθν άςκθςθ κατ’ εξουςιοδότθςθ αρμοδιοτιτων 

δθμοςίου δικαίου. 

γ. Η διοικθτικι επιτροπι του Επιμελθτθρίου ι τθσ Κ.Ε.Ε. ζχει διαπιςτϊςει και τεκμθριϊςει 

τθν αντικειμενικι αδυναμία των οικείων οργανικϊν μονάδων ςχετικά με τθν παροχι αυτϊν 

των υπθρεςιϊν προσ τα μζλθ του.  

δ. Η ςχετικι απόφαςθ τθσ διοικθτικισ επιτροπισ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ ζχει 

κοινοποιθκεί ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο του Επιμελθτθρίου ι ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 

Κ.Ε.Ε. 

6.Τα Επιμελθτιρια που ζχουν ςυςτιςει εταιρείεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα πριν από 

τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, υποχρεοφνται να  κοινοποιιςουν με ευκφνθ τθσ Διοικθτικισ 

Επιτροπισ ςτο Υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ το καταςτατικό αυτϊν των εταιρειϊν, 

διαςφαλίηοντασ ςυγχρόνωσ τθν εναρμόνιςι του με τισ προχποκζςεισ που κζτει το εδάφιο 

β’ τθσ παρ. 6 του αρ. 5 του παρόντοσ. Οι εκκζςεισ υποβάλλονται εντόσ ζξι μθνϊν από τθν 

δθμοςίευςθ του παρόντοσ.  

7. Οι παρ. 4 και 5 του άρκρου 19, κακϊσ και θ  παρ. 6 του άρκρου 4 του ν. 2081/1992 (Α’ 

154), δεν εφαρμόηονται ςε προςωπικό με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, το οποίο 

προςλαμβάνεται μετά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν Κ.Ε.Ε., ςε Επιμελθτιριο και ςε 

νομικό πρόςωπο που ζχει ςυςτακεί από τθν Κ.Ε.Ε. ι από Επιμελθτιριο. 

  Άρκρο 36: Σροποποίθςθ του αρ. 2 του Προεδρικοφ Διατάγματοσ 372/1992 
  
Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του αρ. 2 του Π.Δ. 372/1992 (Α’ 187) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Η εκλογικι επιτροπι ςυγκροτείται τζςςερισ (4) τουλάχιςτον μινεσ πριν από τθ λιξθ τθσ 

κθτείασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Επιμελθτθρίου με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ για τα Επιμελθτιρια Ακθνϊν και Πειραιά και με απόφαςθ του 

οικείου Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για τα λοιπά Επιμελθτιρια τθσ 

χϊρασ και αποτελείται από τουσ εξισ:». 

Άρκρο 37: Σροποποίθςθ τθσ παρ. 4 του αρ. 2 του ν. 4314/2014 

Η παρ. 4 του αρ. 2 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
 

«4. Κάκε χριςθ του όρου «Επιμελθτιριο» χωρίσ τθν τιρθςθ των ιςχυουςϊν διατάξεων 

απαγορεφεται απολφτωσ. Τα μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι 

των νομικϊν οντοτιτων που κάνουν παρανόμωσ χριςθ του όρου αυτοφ, τιμωροφνται με 

χρθματικι ποινι φψουσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ ζκαςτοσ, θ οποία επιβάλλεται με 
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απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και εκδίδεται από τθν αρμόδια 

υπθρεςία, κατόπιν οιαςδιποτε καταγγελίασ ι/και εφόςον ζχει περιζλκει ςχετικι 

ενθμζρωςθ ς’ αυτιν. Το ανωτζρω ποςό τθσ χρθματικισ ποινισ ειςπράττεται ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων». 

 

Άρκρο 38 : Καταργοφμενεσ διατάξεισ 
 
Από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ καταργοφνται: 
(α) τα άρκρα 1, 2, 3, 4 παρ. 1 ζωσ 5 και 7 ζωσ 9, 5 παρ. 2 ζωσ 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 του ν. 2081/1992 (Α’ 154), 
(β) το άρκρο 99 του ν. 4314/2014 (Α’ 265),   
(γ) οι παράγραφοι 5,6,7, 8 και 9 του άρκρου 11 του Π .Δ. 372/1992 (Α’ 187),  
(δ) το άρκρο 4 του Π.Δ. "Περί ιδρφςεωσ Εκνικισ Ελλθνικισ Επιτροπισ Διεκνοφσ Εμπορικοφ 
Επιμελθτθρίου (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.)"  ( Α` 11 /1926),  και  
(ε) θ περίπτωςθ 3 του αρ. 1 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ 78030/2014 (Β’ 3586).   
 
Άρκρο 39 : Ζναρξθ ιςχφοσ 
 
Η ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 


