
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύριε Γενικέ, 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε, παρεμπιπτόντως,  το σχέδιο της υπό έκδοση 

ΚΥΑ με θέμα: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»  

Η έκπληξη έγκειται τόσο  στο γεγονός ότι  δεν κοινοποιήθηκε  στην 

Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, αν και είναι ο πρωτεργάτης της 

υλοποίησης και καθιέρωσης του Γ.Ε.ΜΗ. και της Υ.μ.Σ.,  όσο και σ’ αυτό καθ’ αυτό 

το περιεχόμενό της.  

Ειδικότερα μέσω των ρυθμίσεων επιχειρείται: 

1. Να μεταφερθούν στη Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. αρμοδιότητες και 

εξουσίες που την μετατρέπουν σε αποκλειστικό και κυρίαρχο όργανο για 

τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. Κάτι σαν Υπερυπουργό ….   

2. Να μετατραπεί η ανωτέρω διεύθυνση σε απόλυτο κριτή των πάντων, να 

επιβάλει διοικητικές κυρώσεις, χρηματικά πρόστιμα, πειθαρχικές ποινές. 

«…. Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις….».  Μόνο ποινικές 

ευθύνες δεν καταλογίζουν αντικαθιστώντας και τα αρμόδια Δικαστήρια.    

3. Να αποδυναμωθεί ακόμη περαιτέρω ο ρόλος του Εποπτικού Συμβουλίου, 

αναθέτοντας  τις εναπομείνασες αρμοδιότητες στην ανωτέρω Διεύθυνση. 

4. Να πιστοποιεί και να ελέγχει η ανωτέρω υπηρεσία τους χρήστες ή 

χειριστές - αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου. Αλήθεια, την 

ανωτέρω υπηρεσία ποιοι θα την ελέγχουν;    

5. Να χαρίσουν τίτλους ιδιοκτησίας του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ. 

 

 

 

 

Αθήνα 2/5/2017 

Αρ. Πρωτ: 24 

 

Προς: 

-    Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή 

κ. Αντώνη Παπαδεράκη 

Κοινοποίηση: 

 

-  Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 

     κ. Δήμο Παπαδημητρίου 

-  Κ.Ε.Ε.Ε. 

-  Επιμελητήρια 

-  Υπαλλήλους και Συλλόγους Ο.Σ.Υ.Ε. 

 
 



 

 

 

 

 

Κύριε Γενικέ,  

 

Οι νέες διατάξεις της ΚΥΑ έρχονται σε αντίθεση με παλαιότερες διατάξεις, 

αλλά και σε κάποια σημεία υπερβαίνουν ακόμη και την παρεχόμενη εκ του νόμου 

Ν.4441/2016 εξουσιοδότηση.  

Η κυριότητα και η τήρηση του δικτυακού τόπου Γ.Ε.ΜΗ. είναι ένα εξαιρετικής 

σημασίας ζήτημα, τόσο για την βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων, όσο και για την 

ανεξαρτησία, το κύρος και την λειτουργικότητα του Μητρώου. 

Η παρεμβατικότητα  της Διεύθυνσης  Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ., τόσο στο ζήτημα 

της κυριότητας, όσο και στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, καθορίζοντας το 

μάλιστα κατ΄ αποκλειστικότητα, υπερβαίνει τις μέχρι σήμερα διατάξεις και δεν 

μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

Επίσης, η ανάθεση της πιστοποίησης και η επίβλεψη των χρηστών ή χειριστών 

των ΥΜΣ, αλλά και του Γ.Ε.ΜΗ., στη Διεύθυνση  Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ.,  κατ’ 

αντίθεση των προηγουμένων προβλέψεων, είναι σε πλήρη δυσαρμονία με τον 

επιμελητηριακό θεσμό και καθιστά τους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων 

ταυτόχρονα και υπαλλήλους της ΓΓΕ, επιβάλλοντας ένα δισυπόστατο καθεστώς, ένα 

ομιχλώδες, θολό και  προβληματικό εργασιακό πεδίο.  

Πιο ακραίο είναι το ζήτημα του πειθαρχικού ελέγχου, όπου η  Διεύθυνση  

Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ, αποφασίζει και επιβάλλει ποινές σε επιμελητηριακούς 

υπαλλήλους, ως πειθαρχικό όργανο σε αντίθεση, τόσο με το επιμελητηριακό δίκαιο, 

όσο φυσικά με το δημοσιοϋπαλληλικό πειθαρχικό δίκαιο. Ουσιαστικά δηλαδή και 

με εξαιρετική ευκολία εισάγει ένα νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους υπαλλήλους που 

εμπλέκονται με το Γ.Ε.ΜΗ. 

Αντίθετα βέβαια, είναι εμφανέστατη η απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης 

προστασίας αυτού του στελεχιακού δυναμικού, (πχ δυνατότητα ασφάλισης αστικής 

ευθύνης, νομική κάλυψη κτλ.). 

Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Επιμελητηριακούς 

Υπαλλήλους μια τέτοια ρύθμιση. Οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων ΔΕΝ είναι 

υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. Στόχο έχουν την εξυπηρέτηση 

των μελών τους. Και το καταφέρνουν πολύ καλά μέχρι τώρα.  ΔΕΝ διακατέχονται 

από γραφειοκρατική λογική και στείρα λειτουργία. Είμαστε αντίθετοι με την 

τιμωρητική λογική που επιβάλλουν διατάξεις της ΚΥΑ.   

Σε αντίθεση ακόμη και με τις διατάξεις του εξουσιοδοτούντος Ν. 4441/2016 

δίνεται το δικαίωμα στους συμβολαιογράφους, που λειτουργούν ως ΥΜΣ, να 

συστήσουν ΟΕ και ΕΕ οι οποίες δεν απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο και μέχρι 

σήμερα ήταν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των επιμελητηρίων.  



 

Η Ο.Σ.Υ.Ε. ήδη είχε θέσει τις αντιρρήσεις της σε αρκετές ρυθμίσεις του Ν. 

4441/2016, που δυστυχώς δεν έγιναν αποδεκτές και επαναλαμβάνονται στο 

πλαίσιο της προτεινομένης ΚΥΑ. 

• Αναφερόμαστε ιδιαίτερα στο Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρείας, 

όταν ο ενδιαφερόμενος, για να συστήσει εταιρεία, επιλέξει την e-ΥΜΣ,  το οποίο 

ορίζεται στο 30% του προβλεπόμενου και αποδίδεται απευθείας στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. Με την εισαγωγή αυτής της διάταξης, ανοίγει ο δρόμος για την 

εκκροή μέρους των εσόδων του Γ.Ε.ΜΗ. στον Κρατικό Προϋπολογισμό και φυσικά 

αγνοείται ο ρόλος των Επιμελητηρίων στη διαδικασία  e-ΥΜΣ. 

• Αντίστοιχα, η συσταθείσα εταιρεία εγγράφεται στο καθ’ ύλην και κατά τόπο 

αρμόδιο Επιμελητήριο, χωρίς να απαιτείται πια η καταβολή της επιμελητηριακής 

συνδρομής. 

• Ο ασφυκτικός χρόνος ορισμού των δύο εργάσιμων ημερών για τη σύσταση 

μιας εταιρείας είναι αποδεκτός, ως στόχος, πρέπει όμως να αντιμετωπιστεί με 

προσοχή, αν συνδεθεί με πειθαρχικές ποινές.  

Συμπερασματικά, η διεκπεραίωση σημαντικών δημόσιων λειτουργιών από τα 

Επιμελητήρια, με τη χρήση αποκλειστικά επιμελητηριακών ανθρώπινων και υλικών 

πόρων, όχι μόνο δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη αναγνώριση, αλλά 

αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία με εχθρικότητα.  

Ειδικά οι επιμελητηριακοί υπάλληλοι, αν και ολιγάριθμοι, επιφορτίζονται 

συνεχώς με νέα καθήκοντα, συνοδευόμενα μάλιστα από απειλές καινοφανών 

πειθαρχικών διώξεων. 

Κύριε Γενικέ, 

Είναι σαφές ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην υπό έκδοση ΚΥΑ μας 

βρίσκουν αντίθετους. Για το λόγο αυτό επιθυμούμε συνάντηση ώστε να σας 

εκθέσουμε  αναλυτικά τις απόψεις μας. 

 

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ε. 

 

Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

 

      Μιχάλης Γιάγκας                  Παρασκευή Γιοβανοπούλου 

 

 

 

 

Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 53/5-10-2016 επιστολή μας  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Η Οµοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιµελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.) στη 

συνεδρίαση της 30/9/2-16 εξέτασε διεξοδικά το σχέδιο νόµου που δώσατε 

στη δηµοσιότητα για διαβούλευση µε τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών 

σύστασης επιχειρήσεων» και έχει να παρατηρήσει τα εξής: 

1ο . Θεωρεί θετικές τις ρυθµίσεις που απλοποιούν τη διαδικασία σύστασης 

µια επιχείρησης και συµπίπτουν µε τις απόψεις και θέσεις που έχει υποβάλει 

κατά καιρούς η Ο.Σ.Υ.Ε (θεσµοθέτηση πρότυπου καταστατικού, διασύνδεση 

αρµόδιων φορέων κ.λπ.) 

2ο . Σύµφωνα  και µε τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποίησε - 

µε δηµόσια διαβούλευση - το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισµού κατά το χρονικό διάστηµα από 6 Απριλίου 2016 µέχρι 4 Μαΐου 

2016 και έλαβαν µέρος 506 ενδιαφερόµενοι, τα ποσοστά, των 

Αθήνα 5/10/2016 

Αρ. Πρωτ: 53 

 

Προς: 

-    Υπουργό Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού 

     κ. Γεώργιο Σταθάκη 

- Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή 

κ. Αντώνη Παπαδεράκη 

Κοινοποίηση: 

- Κ.Ε.Ε.Ε. 

- Επιµελητήρια 

- Υπαλλήλους και Συλλόγους Ο.Σ.Υ.Ε. 

 



 

συµµετεχόντων στην έρευνα που δηλώνουν ικανοποιηµένοι από την  

εξυπηρέτηση, την ταχύτητα και την ποιότητα των  Υπηρεσιών µιας Στάσης 

των Επιµελητηρίων, ξεπερνούν το 80%. Για το λόγο αυτό πιστεύουµε ότι 

η διάταξη του άρθρου 1 παρ.4 εδ. δ µε την οποία δύναται να οριστούν και 

άλλοι φορείς ή Υπηρεσίες, ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης είναι περιττή και 

πρέπει να απαλειφθεί.    

 3ο . Αντιθέτως η µέχρι τώρα εµπειρία έδειξε ότι η ΥµΣ πρέπει να 

ενοποιηθεί µε το Γ.Ε.ΜΗ. για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των 

υπηρεσιών, την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και την 

αντιµετώπιση του θέµατος των ατοµικών επιχειρήσεων.  Η υλοποίηση του 

ίδιου σκοπού µε διαφορετικά σχήµατα προσθέτει περισσότερη 

γραφειοκρατία και πρόσθετο προσωπικό. 

4ο . Στο άρθρο 2, παρ. β αναφέρεται ότι: ως «πληροφοριακό σύστηµα 

ΥΜΣ» ορίζεται το σύστηµα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης 

οµόρρυθµων και ετερορρύθµων εταιρειών (κάθε µορφής), ıδıωτıκών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και 

ανωνύµων εταιρειών και καταχώρησης αυτών στο Γενικό Εµπορικό 

Μητρώο…..  

στο σηµείο αυτό πρέπει να διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς και να 

προστεθεί «το οποίο έχει αναπτύξει, εξελίσσει  και   υποστηρίζει  η 

Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος και την διαχείριση του οποίου 

έχει παραχωρήσει στην Κεντρική   Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Πιστοποιηµένοι  χρήστες του συστήµατος αυτού  είναι οι Υπηρεσίες Μιας 

Στάσης των ανωτέρω περιπτώσεων αα) και αβ)» 

5ο . Η θεσµοθέτηση της e-ΥΜΣ µέσω της οποίας ο ενδιαφερόµενος µπορεί 

να συστήσει µια επιχείρηση αποτελεί θετική εξέλιξη.  

 Παραµένουν όµως αδιευκρίνιστα αρκετά ζητήµατα όπως ο έλεγχος των 

αναρτώµενων στοιχείων, η εξουσιοδότηση των προσώπων που 

συµµετέχουν στην υπό σύσταση εταιρεία, εξουσιοδοτούνται όλα ή ένας; 

κλπ. Για την υποστήριξη των ιδρυτών, όπου απαιτείται, πρέπει να 

προβλεφθεί  στο άρθρο 8, Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ),  



 

ότι θα απευθύνονται στην αρµόδια ΥΜΣ του οικείου Επιµελητηρίου 

στο οποίο θα ανήκει η υπό σύσταση επιχείρηση. 

 

6ο . Το Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης του άρθρου 3, όταν η 

σύσταση γίνεται µέσω e-ΥΜΣ, «ορίζεται  στο 30% του προβλεπόµενου στην 

παρ. 1β’ ανωτέρω και αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισµό».  

Η Ο.Σ.Υ.Ε θεωρεί ότι το ΓΕΚΣ πρέπει να κυµαίνεται στο 50% και να 

αποδίδεται στις ΥµΣ των Επιµελητηρίων και την Κ.Ε.Ε.Ε.  και τούτο 

διότι: 

Παρά το γεγονός ότι εµφανίζεται η σύσταση να γίνεται ηλεκτρονικά, είναι 

βέβαιο ότι οι ΥΜΣ των Επιµελητηρίων θα απασχολούνται για την παροχή 

διευκρινήσεων και οδηγιών τόσο κατά το στάδιο της προετοιµασίας 

σύστασης επιχείρησης όσο και στο στάδιο της υλοποίησης, κάθε στιγµή που 

θα προκύπτει µια δυσκολία. Θα λειτουργούν δηλαδή διαρκώς ως HELP 

DESK. Εκτός των ανωτέρω σε εκκρεµότητα παραµένει και ο έλεγχος των 

αναρτώµενων στοιχείων.   

Η ανάπτυξη και συντήρηση των εφαρµογών και της ψηφιακής πλατφόρµας 

γίνεται µε κόστος που επιβαρύνει την Κ.Ε.Ε.Ε. και τα Επιµελητήρια.  

Επί πλέον η εµπλοκή του κρατικού προϋπολογισµού θα δηµιουργήσει νέα 

προβλήµατα στη λειτουργία των Επιµελητηρίων.  

7ο . Στο άρθρο 4, Αρµοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη 

σύσταση εταιρειών, στη παρ. 1ı) αναφέρεται ότι : «κατανέµουν το 

εισπραττόµενο Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους 

φορείς που, κατά τις κείµενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και αποδίδουν το 

τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όπου απαιτείται». 

Επισηµαίνουµε ότι  το εισπραττόµενο ΓΕΚΣΕ και το τέλος υπέρ της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού δεν κατανέµεται από τις  ΥΜΣ, αλλά κατανέµεται 

και αποδίδεται στους δικαιούχους , βάσει της κείµενης νοµοθεσίας από την 

Κ.Ε.Ε.Ε. και το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 5 παρ. 2ι. 



 

8ο .  Η κατανοµή των επιχειρήσεων στα κατά τόπους Επιµελητήρια δεν είναι 

σαφής για τις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Κοµοτηνής (άρθρο 5 παρ 

1θ). 

 

9ο . Στο άρθρο 8 παρ. 3ι πρέπει να αφαιρεθεί η φράση «αποδίδεται στο 

κρατικό προϋπολογισµό και να αντικατασταθεί µε τη φράση «το 

εισπραττόµενο Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης αποδίδεται στις ΥµΣ 

των Επιµελητηρίων και την Κ.Ε.Ε.Ε.» 

10ο . Η παράγραφος που αναφέρεται στον έλεγχο και τη χορήγηση της 

Επωνυµίας και του ∆ιακριτικών τίτλου χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία.  

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.  

 

Για το ∆.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ε. 

 

Ο Πρόεδρος                            Η Γραµµατέας 

 

 

 Μιχάλης Γιάγκας   Βούλα Γιοβανοπούλου 

 
 


