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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Ο.Κ.Δ. απνθάζηζε λα γλσκνδνηήζεη επί ηνπ παξαπάλσ
λνκνζρεδίνπ θαη ζχζηεζε Δπηηξνπή Δξγαζίαο απνηεινχκελε απφ ηνπο κ.κ. Γεώργιο
Καρανίκα, Φώηη Κολεβένηη, Μανώλη Φαροσδάκη, Κωνζηανηίνο Μπέζη και
Παναγιώηη Αγνιάδη.
Ωο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο νξίζηεθε ν θ. Γεώργιος Καρανίκας. Σηηο
εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο ζπκκεηείραλ σο εκπεηξνγλψκνλεο νη κ.κ. Μιτάλης
μύρης και Γεώργιος Θανόποσλος. Απφ πιεπξάο Ο.Κ.Δ. κεηείρε επίζεο ε
επηζηεκνληθή ηεο ζπλεξγάηεο

κα Μαρία Ιωαννίδοσ, ε νπνία είρε θαη ηνλ

επηζηεκνληθφ ζπληνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο.
Η Οιοκέιεηα ηες Ο.Κ.Ε., αθού οιοθιήρωζε ηε ζσδήηεζε γηα ηο ζέκα
ζηε ζσλεδρίαζε ηοσ Νοεκβρίοσ 2017, δηαηύπωζε ηελ σπ’ αρηζκ. 320 Γλώκε
ηες.
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Α.

ΓΔΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ Υ/Ν

Τν ππφ ζπδήηεζε ζρέδην λφκνπ απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέξε. Τν πξψην κέξνο
αθνξά ζην Υπαίζξην Δκπφξην, ην δεχηεξν ζηελ Δπηκειεηεξηαθή Ννκνζεζία θαη ην
ηξίην ζε Λνηπέο Γηαηάμεηο.
Σηελ παξνχζα ελφηεηα ηεο Γλψκεο, ε Ο.Κ.Δ. ζα αμηνινγήζεη μερσξηζηά ηα δχν
πξψηα κέξε ηνπ ζρ/λ, ελψ ζηελ επφκελε ελφηεηα ζα θαηαζέζεη θαη’ άξζξνλ
παξαηεξήζεηο.
Μέρος Α.

Άζκηζη Τπαίθριων Δμπορικών Γραζηηριοηήηων

Τν Μέξνο Α. ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ (Άξζξα 1-60), απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε
πξνζπάζεηα ηεο Πνιηηείαο, γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πνιιά ρξφληα, γηα ηνλ έιεγρν
θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ.
Με ηνλ πξνεγνχκελν ζρεηηθφ λφκν 4624/2014, επήιζαλ ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο
ζην πιαίζην ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Παξά ηε ζεζκνζέηεζε ζεκαληηθψλ ζεηηθψλ
δηαηάμεσλ (πρ. ρξήζε πξνζσπνπαγψλ αδεηψλ, πνιχ ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε,
ελεξγνπνίεζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζηνλ έιεγρν θ.α.), ηαπηφρξνλα επήιζε
θαηάξγεζε ζεκαληηθψλ δηαηάμεσλ, γεγνλφο πνπ δελ βνήζεζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ
παξαεκπνξίνπ, ην νπνίν δξα εηο βάξνο ησλ νξγαλσκέλσλ λφκηκσλ επηρεηξήζεσλ.
Τα βαζηθά δεηνχκελα γηα ην ππαίζξην εκπφξην είλαη λα ππάξμεη λνκηκφηεηα,
δηαθαλείο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο, ζεβαζκφο ησλ θαλφλσλ ρσξνζέηεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο θαη επαξθήο έιεγρνο νχησο ψζηε λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο ηνπ
αληαγσληζκνχ θαη λα αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά ην παξεκπφξην ην νπνίν
πιήηηεη ην νξγαλσκέλν εκπφξην, ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ
θαη απνηειεί πιεγή γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
Η Ο.Κ.Δ. ζεσξεί φηη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ, εθφζνλ εθαξκνζζνχλ
ζσζηά, ζα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ
ζηφρσλ.
Σην ζέκα ηεο ρσξνζέηεζεο, επηζεκαίλεηαη φηη ν νξηζκφο ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ζην
ζρέδην λφκνπ πνπ είρε αλαξηεζεί γηα δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ζηελ νπζία απαγφξεπε
ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο. Γπζηπρψο, ν
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ζεκαληηθφο απηφο πεξηνξηζκφο δελ πθίζηαηαη πιένλ ζην παξφλ ζρέδην λφκνπ. Η
άζθεζε ηνπ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε δεκφζηνπο
ρψξνπο, ειεγρφκελνπο απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη
ρψξνη φπνπ δελ ζα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκίαο (π.ρ. ζηεγαζκέλν εκπφξην, ηνπξηζκφο, κεηαθνξέο) αιιά θαη γεληθφηεξα
ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ.
Ιδηαίηεξα ζεηηθή είλαη ε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη φηη γηα θάζε ππαίζξηα αγνξά, ε
αξκφδηα ηνπηθή αξρή, (Γήκνο ή Πεξηθέξεηα) ππνρξενχηαη λα εθδψζεη εηδηθφ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο θαη δεκνζηνπνηείηαη.
Δπίζεο ζεηηθή είλαη ε πξφβιεςε ηεο ηήξεζεο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ
νξζή παξαθνινχζεζε ησλ ρνξεγνχκελσλ αδεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ηελ αλαλέσζε
ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη ηελ επηβνιή θαη είζπξαμε
ησλ πξνζηίκσλ (Άξζξν 58).
Δηδηθά γηα ηηο ιατθέο αγνξέο, ζέζε ηεο ΟΚΔ είλαη φηη απηέο, κέζσ ηνπ λένπ θαη
πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθνχ πιαηζίνπ πνπ νξίδεη ην παξφλ ζρέδην λφκνπ, ζα
κπνξέζνπλ επηηπρέζηεξα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ θχξηα απνζηνιή ηνπο, πνπ αθνξά
ζηε δηάζεζε πξντφλησλ γεο θαη ζάιαζζαο ή παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. Υπφ απηήλ
ηελ έλλνηα, ε ζπκπεξίιεςε γηα πξψηε θνξά ζηνλ νξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ (Άξζξν
2 ζεκείν 9) θαη βηνκεραληθψλ εηδψλ πξνο δηάζεζε θξίλεηαη αξλεηηθά. Αλ θαη
απνηειεί ππαξθηφ θαηλφκελν ην νπνίν έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ηα ηειεπηαία
ρξφληα, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν πεξηνξηζκφο ηνπ παξεκπνξίνπ, ζα έπξεπε λα
ζεζκνζεηεζεί θαη λα δηαζθαιηζηεί κέζσ νπζηαζηηθψλ ειέγρσλ φηη νη ιατθέο αγνξέο
ζα αθνξνχλ ζηε δηάζεζε πξντφλησλ γεο θαη ζάιαζζαο, ελψ ηα βηνκεραληθά είδε ζα
δηαηίζεληαη ζε άιινπ είδνπο ππαίζξηεο αγνξέο, φπσο νη εκπνξνπαλεγχξεηο θαη νη
θπξηαθάηηθεο αγνξέο.
Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη ζην θείκελν πξνο δηαβνχιεπζε αλαθεξφηαλ ξεηά ε
επαλαζεζκνζέηεζε ηεο πνζνηηθήο αλαινγίαο αδεηψλ δηάζεζεο δηαξθψλ πξντφλησλ
θαη πξντφλησλ γεο θαη ζάιαζζαο. 1 Γπζηπρψο, ε ζρεηηθή δηάηαμε, φπσο είλαη
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Σην θείκελν πξνο δηαβνχιεπζε (Φεβξνπάξηνο 2017), ε δηάηαμε αλέθεξε φηη, ε αλαινγία πξσηνγελψλ
πξντφλησλ κε δηαξθή θαζνξίδεηαη ζε 9 πξνο 1 θαη φπνπ δελ ηζρχεη απηή ε ηζνξξνπία, φηαλ θελψλνληαη
ζέζεηο, απηέο αλαπιεξψλνληαη απφ ηα πξντφληα γεο θαη ζάιαζζαο, κέρξη λα επηηεπρζεί ην 9 πξνο 1.
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δηαηππσκέλε ζην παξφλ ζρ/λ (Άξζξν 30 παξ.2), ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ
επηηξέπεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ν «ραξαθηήξαο» ηεο ιατθήο αγνξάο, σο πξνκεζεπηή
αγξνηνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη φηη νη θνξείο ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ ζα
«κεξηκλνχλ» γηα ηελ δηαθχιαμε ηνπ ραξαθηήξα ηεο αγνξάο φηαλ εθδίδνπλ λέεο
άδεηεο, είλαη γεληθή θαη αφξηζηε κε απνηέιεζκα λα κελ δηαζθαιίδεηαη ε κε
θαηαζηξαηήγεζή ηεο ζηελ πξάμε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο.
Όζνλ αθνξά ζηηο άιιεο ππαίζξηεο νξγαλσκέλεο αγνξέο (Άξζξα 37-38), ε Ο.Κ.Δ.
εθθξάδεη ηδηαίηεξε επηθχιαμε σο πξνο ηηο αγνξέο θαηαλαισηψλ, ε νξγάλσζε θαη ν
έιεγρνο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη κελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα ηελ επαλάιεςε θαηλνκέλσλ
θεξδνζθνπίαο θαη δηαθίλεζεο ιαζξαίσλ πξντφλησλ ακθηβφινπ πνηφηεηαο, φπσο είρε
ζπκβεί ζηα πξψηα ρξφληα ηεο θξίζεο κε ην πεξίθεκν “θίλεκα ηεο παηάηαο”.
Τέινο ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί θαη ζην Άξζξν 39 γηα ηηο ππαίζξηεο
ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη νπνηνζδήπνηε (θαη
φρη κφλν νη επαγγεικαηίεο ηνπ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ). Δπηζεκαίλεηαη φηη νη φξνη
δηελέξγεηάο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ειαζηηθνί, θαη απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ηφζν σο
πξνο ηελ λνκνζέηεζή ηνπο φζν θαη σο πξνο ηνλ έιεγρν ηνπ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ πνπ
αζθείηαη ζε απηέο. Τν ζέκα είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ γηα ηε δηαζθάιηζε αθελφο ηνπ
πνζνηηθνχ ειέγρνπ αιιά θπξίσο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
πνιηηψλ.
Σπκπεξαζκαηηθά, ζεκεηψλεηαη φηη ζε γεληθέο γξακκέο ην ζρ/λ θηλείηαη πξνο ηελ
ζσζηή θαηεχζπλζε, επηρεηξψληαο λα ξπζκίζεη ηα δεηήκαηα ησλ ππαίζξησλ εκπνξηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. ρνξήγεζε αδεηψλ, θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ/ θαλνληζκνί
ιεηηνπξγίαο θιπ) κε ηειηθφ δεηνχκελν ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ κε ην
ππφινηπν εκπφξην.
Γεκηνπξγνχληαη φκσο βάζηκεο επηθπιάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
κεραληζκψλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη
νπνίνη ζεζπίδνληαη κε απηφ, φπσο άιισζηε ζπλέβε θαη κε πξνεγνχκελα
λνκνζεηήκαηα κε αληηθείκελν ηηο ππαίζξηεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Η κέρξη
ζήκεξα εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη ρσξίο ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε θαη ρσξίο πιήξσο
ζηειερσκέλνπο θαη ηδηαίηεξα ελεξγνπνηεκέλνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, είλαη
εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πξνθχςεη νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα πξνο ηελ επηδησθφκελε
θαηεχζπλζε.
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Μέρος Β.

Δκζσγτρονιζμός ηης Δπιμεληηηριακής Νομοθεζίας

Με ην Μέξνο Β. ηνπ ππφ εμέηαζε ζρ/λ (Άξζξα 61-99), επαλαθαζνξίδεηαη ην πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ησλ επηκειεηεξίσλ. Σχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, ην ζρ/λ
“επηρεηξεί λα ζεξαπεύζεη κία ζεηξά δπζιεηηνπξγηώλ θαη πξνβιεκάησλ ηα νπνία
πιήηηνπλ εδώ θαη αξθεηά ρξόληα ηνλ επηκειεηεξηαθό ζεζκό, ώζηε ηα εκπνξηθά,
βηνκεραληθά, βηνηερληθά θαη επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα λα αζθνύλ απνηειεζκαηηθά
ηηο αξκνδηόηεηεο αλαπηπμηαθνύ ραξαθηήξα πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί”.
Τα επηκειεηήξηα, ππφ ηε λνκηθή κνξθή ΝΠΓΓ, απνηεινχλ θνξείο κηαο δεκφζηαο
ξπζκηζηηθήο αξρήο, κέζσ ηεο νπνίαο νη επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ
πνιηηεία φηη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα.

Παξάιιεια, ε ιεηηνπξγία ησλ επηκειεηεξίσλ

ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπο. Υπφ απηφ ην
πξίζκα, πξνθχπηεη θαη ε ππνρξεσηηθή ζπλδξνκή ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηα
Δπηκειεηήξηα, σο αληίηηκν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ηφζν σο δεκφζηαο ξπζκηζηηθήο
αξρήο, φζν θαη αληαπφδνζεο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο.
Ήηαλ ζπλεπψο παξάδνμε ε θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο ζπλδξνκήο πξνο ηα
επηκειεηήξηα πνπ ζπληειέζηεθε κε ην άξζξν 6, παξάγξαθνο 1 ηεο Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2013, φπσο απηή θπξψζεθε κε ην
άξζξν 48 ηνπ Νφκνπ 4111/13. Καη ηνχην δηφηη ε θαηάξγεζε ηεο, εθηφο φηη
λνκνηειεηαθά ζα νδεγνχζε ζε ζπξξίθλσζε θαη καξαζκφ ηνλ επηκειεηεξηαθφ ζεζκφ,
δεκηνπξγνχζε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εθρψξεζεο κηαο δεκφζηαο ιεηηνπξγίαο ρσξίο
κάιηζηα λα πξνζδηνξίδεηαη πνχ ή ζε πνηνλ.
Η έκκεζε επαλαθνξά ηεο κέζα απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ επηβάιεη ην ηέινο ηήξεζεο
κεξίδαο ζην Γ.Δ.ΜΗ, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ 79752/30.12.2014 ΚΥΑ, δηαηήξεζε ηνπο
πφξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηκειεηεξίσλ θαη ηελ
εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ ηνπο.
Άξα ππφ ην λέν απηφ θαζεζηψο, ζα πξέπεη θαη’ αξράο λα είλαη ζπλνιηθά απνδεθηφ φηη
ηα επηκειεηήξηα παξακέλνπλ κηα δεκφζηα ξπζκηζηηθή αξρή. Σην πιαίζην απηφ, ζα
πξέπεη λα θαζνξηζηεί φηη ην ΓΔΜΗ θαη ηα επηκειεηήξηα απνηεινχλ ηηο δχν φςεηο ηνπ
ίδηνπ λνκίζκαηνο, ππφ ηνλ έιεγρν θπζηθά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη
Καηαλαισηή.
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Σηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, θαηά ηελ νπνία ε ειιεληθή θπβέξλεζε επηρεηξεί λα
ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη κηα πνιηηηθή αξρηθά δηαρείξηζεο θαη θαηφπηλ εμφδνπ απφ
ηελ θξίζε, ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ηα
επηκειεηήξηα πξέπεη λα έρεη σο πεδίν αλαθνξάο απηή ηε δηηηή δεκφζηα ιεηηνπξγία
πνπ απφ ηε ζχζηαζή ηνπο θαινχληαη λα επηηειέζνπλ. Πξψηνλ, σο επίζεκνη
ζχκβνπινη ηεο Πνιηηείαο θαη δεχηεξνλ, σο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο
επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπο. Πξέπεη επνκέλσο λα είλαη ζαθέο φηη ηα επηκειεηήξηα δελ
είλαη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ
ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπξνζψπεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ αιιά κε ηελ παξνρή
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Πνιηηεία θαζψο θαη κε ηελ παξνρή ζπλαθψλ
ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο, πνπ εθ ησλ
πξαγκάησλ πθίζηαηαη, θαη ε παξάιιειε αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ ησλ
ηξηηνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ εξγνδνηψλ σο ζεζκηθψλ θνξέσλ
απαξαίηεησλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηεθκεξηψλνπλ θαη ηε ζεζκνζέηεζε πφξνπ ππέξ απηψλ θαη ηε
ζπκκεηνρή ηνπο κε δηθαίσκα ιφγνπ ζηα φξγαλα ησλ επηκειεηεξίσλ.
Οη παξαπάλσ παξαδνρέο απνηεινχλ ην ζεκέιην γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο. Έλα πιαίζην πνπ δελ ζα παξαβιέπεη ην
δεκφζην ραξαθηήξα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκειεηεξίσλ, δελ ζα παξαβιέπεη ηε
ξπζκηζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία, δελ ζα παξαβιέπεη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο ηξηηνβάζκηνπο
ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληα πνπ
θαινχληαη θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ νηθνδφκεζε ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ.
Η Ο.Κ.Δ. επηζεκαίλεη φηη νη επηρεηξνχκελεο παξεκβάζεηο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ
πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηκειεηεξίσλ θηλνχληαη ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε.
Δηδηθφηεξα, ζεηηθή είλαη ε πξφβιεςε γηα ηελ εθεμήο ππνρξέσζε χπαξμεο νξγαληθήο
κνλάδαο επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ Τκήκαηνο, γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ
Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΗ.) θαη Υπεξεζίαο Μηαο Σηάζεο ζηνλ
νξγαληζκφ θάζε επηκειεηεξίνπ.
Δπίζεο ζεηηθά θξίλεηαη ε πξφβιεςε γηα ζχζηαζε Πεξηθεξεηαθνχ Δπηκειεηεξηαθνχ
Σπκβνπιίνπ ζηελ έδξα θάζε Πεξηθέξεηαο κε ζηφρν:


ηε ζχδεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ κε ηνλ επξχηεξν πεξηθεξεηαθφ
ζρεδηαζκφ

6



ηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίδνπλ θάπνηα
επηκειεηήξηα πνπ δξνπλ ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ιφγσ έιιεηςεο
πφξσλ θαη ππνζηειέρσζεο



ηελ ππνζηήξημε νηθεηνζειψλ δηαδηθαζηψλ ζπγρψλεπζεο επηκειεηεξίσλ γηα
ηελ

εμαζθάιηζε

ηεο

βησζηκφηεηαο

ή/θαη

ηεο

αχμεζεο

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο.
Καζψο ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηκειεηεξηαθφ Σπκβνχιην απνηειεί έλα λέν φξγαλν ηνπ
νπνίνπ ε ιεηηνπξγία δελ έρεη δνθηκαζηεί, ίζσο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν ζε πξψηε θάζε
λα είρε ιηγφηεξεο αξκνδηφηεηεο ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη πεξηζζφηεξν ζαλ νκάδα
εξγαζίαο, παξά ζαλ ζπληνληζηηθφ φξγαλν. Απηφ ζα δψζεη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν
πξνζαξκνγήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο απφ ηα επηκειεηήξηα. Δάλ σζηφζν
απηφ δελ ζεσξείηαη εθηθηφ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δπηκειεηεξηαθψλ Σπκβνπιίσλ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ν νξηζκφο
θαη αλαπιεξσηψλ ησλ εθπξφζσπσλ ησλ επηκειεηεξίσλ.
Θεηηθή είλαη θαη ε εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ησλ Κέληξσλ Υπνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ
(Κ.Υ.ΔΔΙΙΦ.), ησλ νπνίσλ ηε ιεηηνπξγία θαη ην ζπληνληζκφ αλαιακβάλνπλ ηα
επηκειεηήξηα.
Όζνλ αθνξά ζηα δεηήκαηα εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, γηα ηα νπνία ηα επηκειεηήξηα
έρνπλ εθθξάζεη ζεηξά επηθπιάμεσλ, ε Ο.Κ.Δ. δελ ζεσξεί ζθφπηκν λα επεηζέιζεη ζην
ζρνιηαζκφ ηνπο, κε εμαίξεζε ην δήηεκα ηεο δπλαηφηεηαο εθινγήο ζπληαμηνχρσλ ζηα
φξγαλα ησλ επηκειεηεξίσλ. Θέηνληαο σο βαζηθφ δεηνχκελν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
θαη πην δεκηνπξγηθή ιεηηνπξγία ησλ επηκειεηεξίσλ, ε Ο.Κ.Δ. πξνηείλεη λα
παξακείλεη ζε ηζρχ ε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ πξνεγνχκελν επηκειεηεξηαθφ λφκν
απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζπληαμηνχρσλ σο εθιφγηκσλ ζηηο επηκειεηεξηαθέο εθινγέο.
Τέινο, αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα κεηάηαμεο θαη απφζπαζεο ππαιιήισλ θνξέσλ
ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε Δπηκειεηήξηα θαη απφζπαζεο ππαιιήισλ ησλ
επηκειεηεξίσλ ζε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην λ.4440/2016 πεξί
Δληαίνπ Σπζηήκαηνο Κηλεηηθφηεηαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Τνπηθή
Απηνδηνίθεζε, επηζεκαίλεηαη φηη νη απνδνρέο ησλ απνζπαζκέλσλ ππαιιήισλ ησλ
Δπηκειεηεξηψλ ζε θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη απφ
ηελ ππεξεζία ππνδνρήο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Άξζξνπ 12 ηνπ λ.4440/2016.
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Σπκπεξαζκαηηθά, παξά ηηο θάπνηεο επηθπιάμεηο, ε Ο.Κ.Δ. ζεσξεί ζεηηθή ηε ζπλνιηθή
απνηίκεζε ηνπ ππφ εμέηαζε ζρ/λ. Με ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ,
ζηελ επφκελε ελφηεηα ηεο παξνχζαο Γλψκεο ηεο Ο.Κ.Δ. πεξηιακβάλνληαη νξηζκέλεο
θαη’ άξζξνλ παξαηεξήζεηο.
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Β.

ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

Άρθρο 2
ζημείο 1
Πεξηιακβάλεηαη ν νξηζκφο ηνπ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ.
Πξνηείλεηαη λα επαλέιζεη ν νξηζκφο πνπ ππήξρε ζην ζρέδην λφκνπ πνπ αλαξηήζεθε
γηα δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην, ν νπνίνο νπζηαζηηθά
απαγφξεπε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο.
Η άζθεζε ηνπ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε δεκφζηνπο
ρψξνπο, ειεγρφκελνπο απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο.
ζημείο 9
Σηνλ νξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ πεξηιακβάλνληαη γηα πξψηε θνξά θαη ηα
βηνκεραληθά είδε πξνο δηάζεζε.
Βάζεη φζσλ έρνπλ εηπσζεί ζηε Γεληθή Αμηνιφγεζε, ε ΟΚΔ ζεσξεί φηη νη ιατθέο
αγνξέο ζα έπξεπε λα πεξηνξίδνληαη ζηα πξντφληα γεο θαη ζάιαζζαο, θαζψο απηφο
είλαη ν νπζηαζηηθφο ηνπο ξφινο.
Άρθρο 12
Δπηζεκαίλεηαη ε παληειήο απνπζία εθπξνζψπσλ ησλ νξγαλψζεσλ ησλ παξαγσγψλ
(ζπλεηαηξηζκνί, νκάδεο παξαγσγψλ) απφ ηε ζχζηαζε ησλ ηξηκειψλ επηηξνπψλ γηα
ηνλ έιεγρν ησλ δεινχκελσλ πνζνηήησλ, παξά ην γεγνλφο φηη νη νξγαλψζεηο απηέο
δηαρεηξίδνληαη απφ εηψλ κε επηηπρία ηα ζέκαηα ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο
Υπνβνιήο Γειψζεσλ (ΟΣΓΔ), δηαζέηνληαο εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ
(γεσπφλνη, νηθνλνκνιφγνη θιπ).
Καηά ζπλέπεηα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηηξνπψλ,
θξίλεηαη αλαγθαία ε επξεία ζπκκεηνρή θαη ε ζηειέρσζή ηνπο κε εθπξφζσπνπο ησλ
νξγαλψζεσλ ησλ παξαγσγψλ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη
πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε απηέο εθπξνζψπσλ ησλ αγξνηηθψλ ζπιιφγσλ, πνπ
απνηεινχλ ζπλδηθαιηζηηθνχο θαη φρη επηρεηξεκαηηθνχο / ζπληνληζηηθνχο θνξείο ησλ
παξαγσγψλ.
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Αληίζηνηρα, ζηηο παξαπάλσ επηηξνπέο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ηνπ
νξγαλσκέλνπ εκπνξίνπ ηεο πεξηνρήο.
Άρθρο 13
Γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο, αιιά θπξίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεηξάο πξαθηηθψλ
δεηεκάησλ, πξνηείλεηαη ε αλαπιήξσζε ησλ παξαγσγψλ πσιεηψλ λα πξνβιέπεηαη κε
αληίζηνηρνπο φξνπο κε ηελ αλαπιήξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ, ζχκθσλα κε
ηα πεξηιακβαλφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ ζρ/λ.
Άρθρο 25
Πξνβιέπεηαη φηη νη επαγγεικαηίεο θαη νη παξαγσγνί κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνπλ
ππαιιήινπο, κφλν κεηά απφ θαλνληθή αλαγγειία ηεο πξφζιεςεο θαη ιήςε φισλ ησλ
ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο
Η δηάηαμε θξίλεηαη ζεηηθά.
Άρθρο 28
Παξά ηελ πξφβιεςε ηνπ ζρ/λ γηα δπλακηθή παξνπζία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηηο ιατθέο
αγνξέο, νη εθπξφζσπνη ησλ νξγαλψζεσλ ησλ παξαγσγψλ (Σπλεηαηξηζκνί, Οκάδεο
Παξαγσγψλ θιπ) απνπζηάδνπλ παληειψο απφ ηε ζχζηαζε ησλ επηηξνπψλ ιατθψλ
αγνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη αξθεηνί ζπλεηαηξηζηηθνί θνξείο δηαζέηνπλ αμηφινγα
ζηειέρε κε ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε ζηειερψζε
απηψλ ησλ επηηξνπψλ θαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε εθπξνζψπεζε ησλ νξγαλψζεσλ ησλ
παξαγσγψλ ζηηο επηηξνπέο ιατθψλ αγνξψλ ηεο ρψξαο.
Αληίζηνηρα, ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη εθπξφζσπνη ηνπ νξγαλσκέλνπ εκπνξίνπ
ηεο θάζε πεξηνρήο.
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο ε αλάγθε νπζηαζηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ
δπλαηνηήησλ άκεζεο παξέκβαζεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ επηηξνπψλ
ιατθψλ αγνξψλ, κε δεδνκέλε ηε δπλακηθή ηεο αγνξάο θαη ηελ αλάγθε επείγνπζαο
επίιπζεο δεηεκάησλ πνπ ζπρλά πξνθχπηνπλ.
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Άρθρο 30
παρ.1
Οξίδεηαη πιένλ ξεηά φηη, νη ιατθέο αγνξέο ιεηηνπξγνχλ απφ Γεπηέξα έσο Σάββαην.
Η δηάηαμε θξίλεηαη ζεηηθά
παρ. 2
Γελ επηηξέπεηαη λα αιινηψλεηαη ν «ραξαθηήξαο» ηεο ιατθήο αγνξάο, σο πξνκεζεπηή
αγξνηνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη φηη νη θνξείο ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ ζα
πξέπεη λα «κεξηκλνχλ» γηα ηελ δηαθχιαμε ηνπ ραξαθηήξα ηεο αγνξάο φηαλ εθδίδνπλ
λέεο άδεηεο.
Πξφθεηηαη γηα αφξηζηε δηαηχπσζε ηεο νπνίαο ε θαηαζηξαηήγεζε απφ ηηο ηνπηθέο
αξρέο δελ δηαζθαιίδεηαη.
Άρθρο 31
εδάθιο α
Πξνβιέπεηαη φηη ε πξφζνςε ησλ πάγθσλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 6 κέηξα θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ έλαο ππαίζξηνο κηθξνπσιεηήο δελ πξνζέιζεη ζηε ζέζε ηνπ, νη ινηπνί
δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν.
Η δηάηαμε απηή θξίλεηαη ζεηηθά θαζψο κε ζσζηφ έιεγρν ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε
ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο θαη ηε ρσξνζέηεζε ησλ πσιεηψλ.
εδάθιο ε
Οη παξαγσγνί θαη νη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα αλαξηνχλ πηλαθίδα κε ηελ αληίζηνηρε
έλδεημε, νλνκαηεπψλπκν, ηνλ αξηζκφ άδεηαο, αξηζκφ ηνπ κεηξψνπ απφ ην εληαίν
πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα. Δηδηθά γηα ηνπο παξαγσγνχο, ε πηλαθίδα πξέπεη λα αλαθέξεη
θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε.
Η δηάηαμε θξίλεηαη ζεηηθά.

Άρθρο 35
Θα πξέπεη λα πξνθχπηεη ξεηά απφ ηελ δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ φηη ν παξαγσγφο έρεη
ζαθή πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ρνξήγεζε ζέζεσλ έλαληη ησλ επαγγεικαηηψλ,
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πξνηείλεηαη δε φιεο νη δηαζέζηκεο ζέζεηο λα θαηαιακβάλνληαη κε απφιπηε
πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο παξαγσγνχο πνπ έρνπλ πξνβεί ζε ζρεηηθφ αίηεκα.
Άρθρο 37
Σχκθσλα κε φζα έρνπλ εηπσζεί ζηε Γεληθή Αμηνιφγεζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη
επαξθήο έιεγρνο ζηηο πξνβιεπφκελεο αγνξέο ησλ θαηαλαισηψλ, ψζηε λα κελ
επαλαιεθζνχλ θαηλφκελα αληίζηνηρα κε απηά πνπ είραλ παξαηεξεζεί ζηα πξψηα
ρξφληα ηεο θξίζεο (“θίλεκα παηάηαο” θνθ.) φπνπ «αγνξέο» πνπ είραλ δηαθεκηζηεί σο
πσιήζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο ρσξίο κεζάδνληεο, ηειηθά απνδείρζεθαλ θαιά
νξγαλσκέλα θεξδνζθνπηθά παδάξηα ιαζξαίσλ πξντφλησλ ακθηβφινπ πνηφηεηαο, ηα
νπνία δηνρεηεχνληαλ ζηελ αγνξά ρσξίο θαλέλα παξαζηαηηθφ, θινλίδνληαο πεξαηηέξσ
ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζηα ηνπηθά
πξντφληα γεο θαη ζάιαζζαο.
Άρθρο 38
Πξνηείλεηαη λα επηηξέπεηαη κφλν κία εκπνξνπαλήγπξε αλά Γήκν/Γεκνηηθή
Κνηλφηεηα/Τνπηθή Κνηλφηεηα ην ρξφλν. Παξάιιεια, νη εκπνξνπαλεγχξεηο ζα πξέπεη
θαη απηέο λα πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ησλ ηζηνξηθψλ θαη εκπνξηθψλ θέληξσλ ησλ
πφιεσλ θαη θσκνπφιεσλ θαη λα δηαξθνχλ ην πνιχ κέρξη ηξεηο (3) εκέξεο.
Γηα ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο θαη παζραιηλέο αγνξέο, ζα πξέπεη ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο
ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ λα θαζνξίδνληαη ξεηά ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ζηηο
αγνξέο απηέο, κε ηήξεζε ηεο δηάηαμεο φηη απηά πξέπεη λα δηθαηνινγνχλ ηνλ
ραξαθηήξα ησλ εκεξψλ.
Όζνλ αθνξά ζηηο Κπξηαθάηηθεο Αγνξέο, ζεηηθή είλαη ε δηάηαμε πνπ πεξηνξίδεη ηηο
θπξηαθάηηθεο αγνξέο ζε κία αλά λνκφ ή ζε δχν, εάλ ε θάζε κία εμ’ απηψλ αθνξά
δηαθνξεηηθή θαηεγνξία πξντφλησλ. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη νη Κπξηαθάηηθεο Αγνξέο λα
πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ησλ ηζηνξηθψλ θαη εκπνξηθψλ θέληξσλ ησλ πφιεσλ θαη
θσκνπφιεσλ, ζε ειεγρφκελνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο πνπ ζα απνηππψλνληαη ζε
ζρεδηάγξακκα, ην νπνίν ζα ελζσκαηψλεηαη ζηελ πξφηαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Σπκβνπιίνπ πξνο ηελ Πεξηθέξεηα.
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Άρθρο 39
Βάζεη φζα έρνπλ εηπσζεί ζηε Γεληθή Αμηνιφγεζε, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν νη ππαίζξηεο
δξαζηεξηφηεηεο κε ςπραγσγηθφ αληηθείκελν λα ππφθεηληαη θαη απηέο νη θαηεγνξίεο
ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί ππαηζξίνπ εκπνξίνπ απφ ηηο νπνίεο εμαηξνχληαη.
Άρθρο 45
Οη παξαγσγνί έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ θαη ρεηξνηερλεκάησλ κπνξνχλ λα
δηαζέηνπλ απηά ππαηζξίσο, εθφζνλ εθνδηαζηνχλ κε ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα απφ ηνλ
Γήκν.
Πξνηείλεηαη, λα ηζρχζνπλ θαη γηα απηήλ ηε κνξθή ππαηζξίνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ νη
νξηδφκελεο απνζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 40.
Άρθρο 58
Πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε εζληθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο
ιατθέο αγνξέο φιεο ηεο ρψξαο, κεηξψν αδεηψλ ππαηζξίσλ εκπφξσλ θαη κεηξψν
πξνζηίκσλ.
Η δηάηαμε θξίλεηαη ζεηηθά.
Άρθρο 61
Δδάθιο α.
λα δηαηππσζεί σο αθνινχζσο: «…σο επηκειεηήξηα λννύληαη νη απηνηειείο,
αλεμάξηεηεο, ππνρξεσηηθέο ελώζεηο …. .»
Να πξνζηεζεί, δειαδή, ε ιέμε αλεμάξηεηεο πνπ αθνινπζεί ηελ κέρξη ζήκεξα
επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία θαζψο είλαη νπζηψδεο δεδνκέλεο ηεο απηνηέιεηαο πνπ
απνιακβάλνπλ ζηελ δηνηθεηηθή ππνδνκή θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ελψ ν ξφινο θαη ε
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο δελ ππφθεηηαη ζηνλ ηεξαξρηθφ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο,
ππνηαζζφµελε απιψο ζηνλ θιαζηθφ έιεγρν λνµηµφηεηαο.
Άρθρο 63
Να γίλεη αλαδηάηαμε θαη δηφξζσζε ηεο αξίζκεζεο ησλ παξαγξάθσλ ηνπ ελ ιφγσ
άξζξνπ. Η παξάγξαθνο 1 κέλεη σο έρεη. Αθνινπζεί παξάγξαθνο 2 νπνχ αλαθέξεηαη
«Η ρσξηθή ελόηεηα δξαζηεξηόηεηαο θάζε επηκειεηεξίνπ ….. εληόο ηεο πεξηθεξεηαθήο
ελόηεηαο ή ησλ πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ όπνπ ιεηηνπξγεί». Η παξάγξαθνο 2 πεξί ηνπ
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Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ίδξπζεο επηκειεηήξηνπ λα αλαξηζκεζεί σο 3 θαη
αθνινχζσο φιεο νη ππφινηπεο λα αλαξηζκεζνχλ ψζηε ζπλνιηθά λα είλαη 8. Σηελ πξν
ηεο αλαξίζκεζεο παξ. 3 λα απαιεηθζεί ε ιέμε αλάπηπμεο ζηελ πξψηε πξφηαζε θαη λα
δηακνξθσζεί σο εμήο: «Τν Πξνεδξηθό Δηάηαγκα θαηάξγεζεο επηκειεηεξίνπ
ξπζκίδεη όιεο…»

Άρθρο 65
παρ. 1
Πξνηείλεηαη λα δηαγξαθνχλ νη ιέμεηο «θαη’ εμνπζηνδόηεζε», δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη
γηα ζεζκηθά θαηνρπξσκέλεο αξκνδηφηεηεο δεκνζίνπ δηθαίνπ.
παρ. 2β
Σηελ ηειεπηαία πξφηαζε λα πξνζηεζεί ε θξάζε «ύζηεξα από γλώκε ηεο ΚΕΕ» θαη λα
δηακνξθσζεί σο εμήο: «Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
θαη Εζσηεξηθώλ, ύζηεξα από γλώκε ηεο ΚΕΕ, νξίδεηαη ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ
δεκνςεθίζκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ειεθηξνληθή».
παρ. 3 εδάθιο β
Να ζπκπιεξσζεί θαη δηαηππσζεί σο εμήο:
«β. Με απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζπληζηνύλ, είηε απηνηειώο είηε κε άιινπο
θνξείο, εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, νη νπνίεο δελ ππάγνληαη ζηνλ επξύηεξν
δεκόζην ηνκέα, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 51 ηνπ λ. 1892/1990 (Α' 101) κε ζθνπνύο:
αα. ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ,
ββ.

ηε

δηα

βίνπ

εθπαίδεπζε

θαη

θαηάξηηζε,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ηεο

εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο ησλ κειώλ ηνπο ή θαη ηξίησλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 2, 3, 4, 6, 7 θαη 8 ηνπ λ. 3369/2005 (Α' 171) θαη ησλ άξζξσλ 1, 2, 3, 4 θαη
9 ηνπ λ. 3879/2010 (Α' 163),
γγ. ηελ πινπνίεζε θάζε κνξθήο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ,
δδ. ηελ πξναγσγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο θαη εμσζηξέθεηαο θαη
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εε. ηελ εθπιήξωζε νπνηνπδήπνηε άιινπ επηκειεηεξηαθνύ ζθνπνύ.
Οη δξαζηεξηόηεηεο ηέηνησλ εηαηξηώλ δηαθξίλνληαη ζαθώο από ηηο αξκνδηόηεηεο
δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ αζθνύλ νη νξγαληθέο κνλάδεο ησλ Επηκειεηεξίσλ, κπνξνύλ
όκωο, κεηαβαηηθά, λα επηθνπξνύλ ηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Επηκειεηεξίνπ
απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε Δηνηθεηηθή Επηηξνπή ηνπ
Επηκειεηεξίνπ δηαπηζηώζεη ηεθκεξηωκέλα ηελ αληηθεηκεληθή αδπλακία ηωλ
νηθείωλ νξγαληθώλ κνλάδωλ ζηελ παξνρή νξηζκέλωλ ππεξεζηώλ ζηα κέιε ηνπ ή
ζηελ εθπιήξωζε ηνπ ζθνπνύ θαη ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηνπ Επηκειεηεξίνπ.
Η ζύζηαζε ηέηνησλ εηαηξεηώλ γλσζηνπνηείηαη εληόο ηξηώλ κελώλ….»
Η παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
επηκειεηήξησλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην. Η δε κεηαβαηηθή
πεξίνδνο

κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε έθδνζε Υπνπξγηθήο Απφθαζεο, χζηεξα απφ

γλψκε ηεο ΚΔΔ.
Άρθρο 71
παρ. 5
Πξνηείλεηαη λα απαιεηθζεί. Η απαγφξεπζε ηεο δπλαηφηεηαο επαλεθινγήο ζηηο
ακέζσο επφκελεο εθινγέο ιφγσ απψιεηαο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθινγέα ή έθπησζεο
απφ απηφ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν είλαη γεληθή θαη αφξηζηε, ελψ δελ ηεθκεξηψλεηαη
νχηε θαη απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε.
Άρθρο 72
παρ. 2
Να ζπκπιεξσζεί γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο σο εμήο: «Ννκηθά πξόζσπα, κέιε ηνπ
Επηκειεηεξίνπ, πνπ έρνπλ θαηαβάιεη ηα ηέιε ηήξεζεο κεξίδαο ζην Γ.Ε.ΜΗ. κέρξη θαη
ην πξνεγνύκελν ησλ εθινγώλ έηνο, ζεσξνύληαη ηακεηαθώο ελήκεξα. Φπζηθά πξόζσπα
ή Υπνθαηαζηήκαηα εκεδαπώλ επηρεηξήζεωλ, κέιε ηνπ Επηκειεηεξίνπ, πνπ έρνπλ
θαηαβάιεη ηα ηέιε ηήξεζεο κεξίδαο Γ.Ε.ΜΗ. ή ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ζην νηθείν
Επηκειεηήξην κέρξη θαη ην πξνεγνύκελν ησλ εθινγώλ έηνο, ζεσξνύληαη ηακεηαθώο
ελήκεξα».
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παρ. 4
Να ζπκπιεξσζεί σο εμήο: «Εθιόγηκνη είλαη όζνη έρνπλ ηα πξνζόληα ηνπ εθινγέα θαη
δηαηέιεζαλ κέιε Επηκειεηεξίνπ ηνπιάρηζηνλ γηα δπν ρξόληα, είηε αηνκηθά είηε σο κέιε
πξνζσπηθώλ εηαηξηώλ, ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξηώλ, εηαηξηώλ πεξηνξηζκέλεο
επζύλεο, δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ αλσλύκσλ εηαηξηώλ ή ζπλεηαηξηζκώλ ή σο
εθπξόζσπνη ππνθαηαζηεκάησλ ειιεληθώλ ή αιινδαπώλ επηρεηξήζεσλ. Δελ είλαη
εθιόγηκνη όζνη είλαη ζπληαμηνύρνη ή έρνπλ απνιέζεηηελ εκπνξηθή ηνπο ηδηόηεηα. Αλ
έλα κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζπληαμηνδνηεζεί από επαγγεικαηηθό ηακείν
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ηόηε ε ζέζε ηνπ θελώλεηαη απηνδηθαίωο.»
Η ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πην
δεκηνπξγηθή ιεηηνπξγία ησλ επηκειεηεξίσλ.
παρ.5
Να απαιεηθζεί θαζψο αλαθέξεηαη θαη ζην Άξζξν 71 παξ. 3.
Άρθρο 75
παρ. 1 εδάθιο ε.
Να αληηθαηαζηαζεί σο εμήο: «Τα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη από ην Γεληθό Εκπνξηθό
Μεηξών βάζεη ηωλ νηθείωλ δηαηάμεωλ.»
Άρθρο 80
παρ. 3
Πξνηείλεηαη ε θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ησλ απνζπαζκέλσλ ζε θνξείο ηεο Γεληθήο
Κπβέξλεζεο ππαιιήισλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ λα δηελεξγείηαη απφ ην θνξέα ζηνλ
νπνίν απνζπψληαη.
Η ηξνπνπνίεζε απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε δηφηη ε αξρηθή δηαηχπσζε, εθηφο ησλ
άιισλ, έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ην Άξζξν 68 παξ.12 ηνπ Νφκνπ 3528/2007,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Νφκνπ 4440/2016, φπνπ νξίδεηαη φηη «νη
απνδνρέο ηνπ απνζπαζκέλνπ ππαιιήινπ θαηαβάιινληαη από ηελ ππεξεζία ππνδνρήο».
Άρθρο 100
παρ. 6
Σην Σπληνληζηηθφ Κέληξν Δπνπηείαο Αγνξάο θαη Αληηκεηψπηζεο Παξεκπνξίνπ
(ΣΥΚΔΑΑΠ), ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη εθπξφζσπνη ηφζν απφ ηελ Διιεληθή
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Σπλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Δ.Σ.Δ.Δ.) φζν θαη απφ ηελ
Γεληθή

Σπλνκνζπνλδία

Δπαγγεικαηηψλ,

Βηνηερλψλ

θαη

Δκπφξσλ

Διιάδαο

(Γ.Σ.Δ.Β.Δ.Δ.). Οη επηρεηξήζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ είλαη εθείλεο πνπ θπξίσο
πιήηηνληαη απφ ην παξεκπφξην θαη θαη’ ζπλέπεηα ε ζπλεηζθνξά ηνπο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ παξεκπνξίνπ εληφο ηνπ ΣΥΚΔΑΑΠ θξίλεηαη
απαξαίηεηε. Αληίζηνηρα, πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή θαη εθπξνζψπσλ ησλ αγξνηηθψλ
νξγαλψζεσλ.
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