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Εισανωνή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το μέλλον της ελληνικής οικονομίας γενικότερα και των ελληνικών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ειδικότερα προδιαγράφεται ιδιαίτερα δύσκολο τόσο στο 

πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, ως 

προς την ανταγωνιστικότητά τους, όσο και στο πλαίσιο της εγχώριας αγοράς.

Είναι δεδομένο ότι οι βασικές επιλογές της οικονομικής πολιτικής πρέπει να 

οδηγήσουν σε διεύρυνση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής. Η 

κατάσταση των μικρών επιχειρήσεων μπορεί να βελτιωθεί με δράσεις τόνωσης του 

επιχειρηματικού πνεύματος, με την αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων, και όταν 

απαιτείται, με το να καθίστανται αυτά φιλικά προς τις μικρές επιχειρήσεις, και να 

διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 

ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν πολιτικές άρσης 

των αντικινήτρων, ώστε πρακτικά να δίνουν στις επιχειρήσεις ένα πλαίσιο όρων 

ανταγωνισμού.

Ο επιχειρηματικός κόσμος εισηγείται τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέψει 

να αναδειχθούν οι βασικές συνιστώσες του σχεδιασμού ενός δεσμευτικού 

συστήματος διαρθρωτικών πολιτικών που θα είναι σε θέση να προωθήσουν την 

ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Οι στόχοι της εργασίας αυτής είναι:

^ Να προσδιοριστεί η έννοια της «Ανταγωνιστικότητας» και πώς τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ σήμερα την επιδεινώνουν 

r Να αναλυθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις της Κεντρικής Εξουσίας προς την 

κατεύθυνση της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα να αναπτυχθεί

I. Το μοντέλο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ): Στα πλαίσια 

υλοποίησής του γίνεται μια προσέγγιση ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο 

δυνατό οι ανάγκες διεπαφής του κοινού με τις δημόσιες υπηρεσίες που 

σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΕΙ., ενώ ταυτόχρονα το 

Ελληνικό Δημόσιο συγκεντρώσει τα δεδομένα που αφορούν τις
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επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλη την Επικράτεια με σκοπό την 

εφαρμογή των όποιων ελεγκτικών και άλλων διεργασιών του.

II. Το μοντέλο των Εμπορευματικών Κέντρων: Αφορά ειδικά οριοθετημένες 

ζώνες δραστηριοτήτων μεταφορών και logistics εξοπλισμένες με κατάλληλα 

δίκτυα τεχνικής υποδομής και εξοπλισμό μεταφόρτωσης, ανοικτές στην 

εγκατάσταση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων των σχετικών κλάδων 

(μεταφορέων, διαμεταφορέων, πρακτόρων κα) με δυνατότητα διαφορετικών 

μέσων μεταφοράς, μέσω κατάλληλων χωροθετήσεων. Σκοπός τους είναι να 

μειώσουν το κόστος μεταφοράς για τις επιχειρήσεις, να αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να 

καταμερίσουν το κόστος των κοινών υπηρεσιών.

III. Η ανάγκη τόνωσης της εξωστρέφειας της οικονομίας, η ενδυνάμωση των 

εξαγωγών μέσα από τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) και τα 

Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.1 Η Έννοια Της Ανταγωνιστικότητας

Η ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας είναι πράγματι μια σύνθετη έννοια που 

προσδιορίζεται από την παραγωγικότητα των συντελεστών της παραγωγής που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ΑΕΠ πολλαπλασιασμένη με τη σχετική 

αμοιβή μιας μονάδας του καθενός παραγωγικού συντελεστή. Από τις μεταβολές στο 

σχετικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος που προκύπτουν εξάγονται 

συμπεράσματα για τη συνολική ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα και με την ορολογία 

του ΟΟΣΑ. Η παραπάνω παραγωγικότητα σε μεσομακροπρόθεσμη περίοδο 

προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο ευημερίας μιας κοινωνίας, υπό 

συνθήκες ισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωμών.

Γενικότερα με τον όρο «ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας» εννοούμε το βαθμό 

στον οποίο οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αυτή την οικονομία έχουν τη 

δυνατότητα να παράγουν προϊόντα με ικανοποιητικές συνθήκες ζήτησης και με 

ικανοποιητικό κόστος σε σχέση με τις τιμές που διαμορφώνονται για τα προϊόντα.

Τα βασικά μεγέθη που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα είναι ο ρυθμός 

βελτίωσης της παραγωγικότητας των συντελεστών που χρησιμοποιούνται στην 

εγχώρια παραγωγική διαδικασία σε συνδυασμό με το ρυθμό αύξησης των αμοιβών 

αυτών των συντελεστών, σε σύγκριση με τις αυξήσεις της παραγωγικότητας και των 

αμοιβών των συντελεστών στις ανταγωνίστριες χώρες.

Από τα παραπάνω προκύπτει και η ανάγκη να γίνεται διάκριση του επιπέδου 

ανταγωνιστικότητας μιας χώρας και της μεταβολής της διαχρονικά. Το επίπεδό της 

προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις που σημειώθηκαν σωρευτικά τα 

προηγούμενα χρόνια στα βασικά μεγέθη που την προσδιορίζουν, ενώ η μεταβολή της
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σε μια συγκεκριμένη περίοδο μπορεί να οφείλεται κυρίως στην κατεύθυνση της 

οικονομικής πολιτική, όσον αφορά τα παραπάνω μεγέθη, η οποία μπορεί να βελτιώνει 

ή να επιδεινώνει το επίπεδό της.

Ένας εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης της ανταγωνιστικότητας είναι αυτός που 

δίνει έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων, στην πρωτοτυπία των σχεδίων 

παραγωγής νέων προϊόντων και ιδιαίτερα στην καινοτομία, δηλαδή στη συνεχή 

παραγωγή νέων προϊόντων που αντιμετωπίζουν ευνοϊκές συνθήκες ζήτησης στις 

διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης εκείνο που 

έχει σημασία είναι αν μια επιχείρηση ή μια οικονομία έχει τη δυνατότητα να παράγει 

προϊόντα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και όχι αν μπορεί να πετύχει κόστος 

παραγωγής ευνοϊκότερο από άλλες χώρες.

Το μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι δε μπορεί να παρουσιάσει ένα 

αντικειμενικά μετρήσιμο μέγεθος ανταγωνιστικότητας, που να μπορεί να συγκριθεί 

τόσο διαχρονικά όσο και σε σχέση με άλλες χώρες. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δε 

μπορεί να αποχωριστεί από την έννοια της ανταγωνιστικότητας το κόστος παραγωγής 

γιατί αυτό είναι το τελικό κριτήριο για το αν ένα προϊόν θα αντιμετωπίσει ευνοϊκές 

συνθήκες ζήτησης σε διεθνείς αγορές ή όχι. Η ποιότητα είναι απόλυτα αναγκαία αλλά 

από μόνη της δεν αρκεί. Απαιτείται και η παραγωγή με ανταγωνιστικό κόστος.

1.1.1 Η Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα

Η τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων απασχολεί έντονα 

την Ε.Ε, ιδιαίτερα μέσα στο σημερινό υφεσιακό περιβάλλον της παγκόσμιας 

οικονομίας. Το μεγαλύτερο μέρος της ατζέντας για την ανταγωνιστικότητα των 

χωρών της Ε.Ε συνδέεται με τη λεγάμενη Στρατηγική της Λισσαβόνας που 

υιοθετήθηκε το 2000 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αποτελεί το πλαίσιο για τις 

εθνικές πολιτικές και προωθείται μέσω κατευθυντηρίων γραμμών, στην οικονομική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική. Τα τρία κυριότερα μέσα εφαρμογής της είναι 

οι Γενικές Κατευθύνσεις Οικονομικής Πολιτικής (ΓΚΟΠ), οι Κατευθυντήριες 

Γραμμές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ) και η στρατηγική 

για την Εσωτερική Αγορά. Και τα τρία έχουν από το 2004 τριετή προοπτική και
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στόχο να αναδείξουν έως το 2010 την ευρωπαϊκή ως την πλέον ανταγωνιστική 

οικονομία.

Σύμφωνα με την απόφαση της Λισσαβόνας η ανταγωνιστικότητα αναδεικνύεται ως 

ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής και προσδιορίζονται 

επτά βασικοί στόχοι με κύρια κατεύθυνση την ενίσχυσή της:

1. δημιουργία της κοινωνίας της πληροφορίας για όλους

2. έρευνα και καινοτομία

3. ολοκλήρωση της κοινής ενιαίας αγοράς: υπηρεσίες και δίκτυα βιομηχανικών 

κλάδων

4. αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα

5. ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από τη μείωση των θεσμικών εμποδίων 

και βελτίωση των συνθηκών για την έναρξη λειτουργία των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων ΜΜΕ

6. κοινωνική ένταξη μέσα από τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και 

του εκσυγχρονισμού της κοινωνικής προστασίας και

7. γενικότερη ανάπτυξη

Αν και σε ένα μεγάλο αριθμό από τους παραπάνω στόχους έχει σημειωθεί σημαντική 

πρόοδος η Ε.Ε εντοπίζει καθυστερήσεις σε σημαντικούς τομείς όπως της οικονομίας, 

της ενέργειας κ.α.

Η επιρροή της Ε.Ε ενισχύεται μέσω της λειτουργίας του Συμβουλίου Υπουργών 

Ανταγωνιστικότητας όπου ρυθμίζονται ταυτόχρονα τα εξής θέματα:

Ενιαίας αγοράς 

Επιχειρήσεων

r Έρευνας και τεχνολογίας και 

Ανταγωνισμού

Δηλαδή θέματα που υπερβαίνουν τα στενά πλαίσια της βιομηχανικής πολιτικής και 

τα οποία στο πλαίσιο της Ε.Ε ανήκουν στην αρμοδιότητα τεσσάρων διαφορετικών 

Επιτροπών με τα σχετικά χαρτοφυλάκια. Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 

Επιτροπής και των Υπουργών είναι αναγκαία για το συντονισμό αυτών των 

πολιτικών.
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Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ, παρά τις 

διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ανά χώρα και εξαρτάται κυρίως από τους δίαυλους 

επικοινωνίας που έχουν οι ΜΜΕ για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει θεσπίσει η ΕΕ για τον εκάστοτε κλάδο. Οι ΜΜΕ 

της Ε.Ε ζητούν και απαιτούν ενεργοποίηση των κεντρικών διοικήσεων των χωρών 

τους, ώστε να εξαλείψουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να διευκολύνουν 

με μέτρα και δράσεις την αναπτυξιακή τους προσπάθεια. Το έλλειμμα επικοινωνίας 

είναι μεγάλο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες. Η ΕΕ έχει θεσπίσει 

πολιτικές και έχει διοχετεύσει κονδύλια προς τα κράτη μέλη, αλλά φαίνεται ότι 

υπάρχει μια δυστοκία ενημέρωσης προς τις ΜΜΕ και έλλειψη διαφάνειας για τα 

κίνητρα που παρέχονται.

Η εναρμόνιση των νομικών και λογιστικών προτύπων μεταξύ των χωρών μελών της 

ΕΕ θεωρείται επιτακτική ανάγκη για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, καθώς οι 

διαφοροποιήσεις που δημιουργούν «επιχειρηματικούς ή φορολογικούς παραδείσους» 

σε κάποιες χώρες, προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και 

τελικά δεν υφίσταται ενιαία αγορά.

1.1.2 Η Ελληνική Πραγματικότητα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται 

ευρέως τα τελευταία χρόνια τόσο σε περιπτώσεις της συνολικής οικονομίας όσο και 

σε περιπτώσεις συγκεκριμένων κλάδων. Η διαπίστωση είναι ότι η Ελλάδα είναι χώρα 

χαμηλής ανταγωνιστικότητας, αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων και μεγεθών τα 

οποία διαχρονικά είτε δεν αυξάνονται με ρυθμούς ανταγωνιστικών χωρών είτε και 

επιδεινώνονται.

Η πολιτική για την ανταγωνιστικότητα αναδεικνύει το κρίσιμο ζήτημα «Οικονομία 

και Διακυβέρνηση». Η πολιτική ανταγωνιστικότητας χρειάζεται συνέργειες 

(διαδικασιών, απόψεων και στόχων) με τις δραστηριότητες των Συμβουλίων 

Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου Υπουργών, των 

ελληνικών υπουργείων και της Δημόσιας Διοίκησης. Στο πλαίσιο της προσπάθειας 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος συστάθηκε το 2002 το Εθνικό Συμβούλιο 

Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Στο 19μελες συμβούλιο συμμετέχουν
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εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, των παραγωγικών τάξεων, της δημόσιας 

διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκοπός τους είναι η χάραξη μιας εθνικής 

αναπτυξιακής στρατηγικής με ορίζοντα δεκαετίας. Μέσα από τις εργασίες του 

Συμβουλίου έχουν προσδιοριστεί οι βασικοί μακροπρόθεσμοι στόχοι της στρατηγικής 

που είναι οι ακόλουθοι iwww.esee.gr) :
1. Αναγέννηση της παραγωγικής βάσης και τήρηση της κοινωνικής ισορροπίας στο 

πλαίσιο της επιδίωξης του στόχου της πλήρους απασχόλησης.

2. Επιτάχυνση των μεγάλων παρεμβάσεων σε αγορές όπως η αγορά ενέργειας, 

καθώς και η προώθηση εθνικών leaders διεθνούς εμβέλειας με παράλληλα μέτρα 

για τη στήριξη των ΜΜΕ, δημιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών πόλων και 

ανάπτυξης στις περιφέρειες

Το κύριο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου στη χώρα είναι η βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση των διαφόρων εμποδίων, διοικητικών και 

φορολογικών, που υφίστανται και αφορούν όλο των πλαίσιο των εργασιών μιας 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα ορισμένα από τα αιτήματα των ΜΜΕ που κατά 

καιρούς έχουν εκφραστεί με διάφορους τρόπους είναι (Κέρδος, 23/9/03):

1. Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος

2. Ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας, μέσω εισαγωγής σχετικών μαθημάτων 

στην εκπαίδευση.

3. Θέσπιση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

4. Μείωση διαφόρων διοικητικών και φορολογικών εμποδίων

5. Διευκόλυνση στη δανειοδότηση των ΜΜΕ, πιο ευέλικτο τραπεζικό σύστημα

6. Εναρμόνιση νομικών και λογιστικών προτύπων στην ΕΕ των «25»

7. Να μη δημιουργούνται «επιχειρηματικοί ή φορολογικοί παράδεισοι» στα μέλη της 

ΕΕ γιατί στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών μελών.

8. Ενημέρωση - πληροφόρηση των ΜΜΕ για τις πηγές χρηματοδότησης από ΕΕ και 

διαφάνεια

9. Απλοποίηση διαδικασιών κόστους και χρόνου ίδρυσης για νέες εταιρείες

10. Πάταξη της γραφειοκρατίας στα κράτη - μέλη της ΕΕ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή

11. Καλύτερες υποδομές σε εθνικό επίπεδο

12. Τόνωση των εξαγωγών και δημιουργία ενιαίας εθνικής στρατηγικής

http://www.esee.gr
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1.1.2.1 Ιστορικό Ελληνικής Ανταγωνιστικότητας

Μεγάλη δημοσιότητα δίνεται τα τελευταία χρόνια στα αποτελέσματα μέτρησης της 

ανταγωνιστικότητας από ειδικούς Οργανισμούς όπως για παράδειγμα η εταιρία IMD 

και το World Economic Forum (WEF), οι οποίοι ποσοτικοποιούν ορισμένα 

μακροοικονομικά και μικροδιαρθωτικά - ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός αριθμού 

χωρών και με βάση αυτά ταξινομούν στην συνέχεια τις χώρες ως προς το βαθμό της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους. Οι δείκτες που εξάγονται υπολογίζονται με βάση 

δύο βασικές κατηγορίες παραγόντων:

1. Παράγοντες που προσδιορίζουν τις μακροοικονομικές εξελίξεις όπως τα 

ελλείμματα του Ισοζυγίου πληρωμών, τα ποσοστά των εξαγωγών αγαθών στο 

ΑΕΠ, ο ρυθμός αύξησης του κατά κεφαλή ΑΕΠ, το σχετικό μέγεθος των 

δημόσιων δαπανών κ.λ.π.

2. Παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της οικονομικής και της 

κοινωνικής υποδομής, καθώς και του θεσμικού και του οργανωτικού πλαισίου 

λειτουργίας της οικονομίας κάθε χώρας.

Σύμφωνα με έκθεση (2001) του WEF η ελληνική οικονομία σε σύνολο 75 χωρών 

βρέθηκε στην 43η θέση από την 33η θέση που ήταν το 2000.

Η έκθεση του 2002 έδειξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση σε σχέση με 

τις υπόλοιπες της Ε.Ε σε όλα τα επιμέρους μεγέθη που συνθέτουν το δείκτη 

ανταγωνιστικότητας, όπως α) κοινωνία της πληροφορίας β) καινοτομία, έρευνα και 

ανάπτυξη, γ) απελευθέρωση των αγορών, δ) δίκτυα βιομηχανικών κλάδων, ε) 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στ) επιχειρηματικό περιβάλλον, ζ) κοινωνική ένταξη 

και η) αειφόρος ανάπτυξη (Τάσεις, Η Ελληνική Οικονομία 2003). Όσον αφορά τον 

δείκτη ανταγωνιστικότητας για την προώθηση της ανάπτυξης στο μέλλον (χρονικός 

ορίζοντας 5 ετών) μειώθηκε κατά μία θέση και από την 36η που ήταν το 2001 έφθασε 

στην 37'1 το 2002, ως αποτέλεσμα κυρίως της επιδείνωσης του δείκτη 

μακροοικονομικού κλίματος, από την 32η θέση το 2001 στην 47'1 θέση το 2002. Η 

σημαντική επιδείνωση του δείκτη μακροοικονομικού κλίματος της ελληνικής 

οικονομίας είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να απολέσει μια ακόμη θέση στην 

παγκόσμια κατάταξη του World Economic Forum, όσον αφορά το δείκτη 

ανταγωνιστικότητας για την προώθηση της ανάπτυξης στο μέλλον, την ίδια στιγμή
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που καταγράφεται οριακή βελτίωση του μικροοικονομικού δείκτη 

ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριμένα η θέση της Ελλάδας ως προς τον 

μικροοικονομικό δείκτη ανταγωνιστικότητας βελτιώθηκε και από την 46η θέση που 

βρισκόταν το 2001 κατέβηκε στην 42η θέση το 2002. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στη 

θετική πορεία επιμέρους δεικτών όπως αυτού των εταιρικών στρατηγικών και 

λειτουργιών (από την 51η θέση το 2001 στην 47'1 θέση το 2002) και της ποιότητας του 

εθνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος (από την 43η θέση το 2001, στην 41η θέση το 

2002) (Εξπρές, 13/11/2002).

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το World Economic Forum 

(2003), η Ελλάδα έρχεται τελευταία σε ανταγωνιστικότητα μεταξύ των σημερινών 

μελών της Ε.Ε και μόλις στην 21n θέση εάν στον κατάλογο συμπεριληφθούν και οι 

νέα ενταχθείσες χώρες. Τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ούτε και 

για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες συγκεντρώνουν 

μόλις 4,97 στους 7 βαθμούς, με βάση τα κριτήρια της έρευνας του WEF, έναντι των 

5,55 βαθμών των ΗΠΑ.

Οι μοναδικές ευρωπαϊκές χώρες που καταφέρνουν να ξεπεράσουν την αμερικανική 

επίδοση είναι οι σκανδιναβικές.

Από τις 10 νέες χώρες, τις καλύτερες επιδόσεις στην ανταγωνιστικότητα πετυχαίνουν 

η Εσθονία και η Σλοβενία, ενώ στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης πέφτουν η 

Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μάλιστα επιδόσεις καλύτερες της ελληνικής οικονομίας 

πέτυχαν οι περισσότερες από τις νέες χώρες εκτός από τις Σλοβακία, Πολωνία, 

Ρουμανία και Βουλγαρία (Κέρδος, 28/4/2004).

Σύμφωνα επίσης με την Ετήσια Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2004 του 

Institute for Management Development η Ελλάδα σημείωση υποχώρηση της 

ανταγωνιστικότητάς της κατά δύο θέσεις και πλέον κατατάσσεται στην 44η θέση - 

από την 42η - μεταξύ των 60 πιο ανεπτυγμένων χωρών (Εξπρές, 7/5/2004). Στην 

Έκθεση, την οποία δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, 

τονίζεται ότι την περίοδο 2000 - 2004 η χώρα μας υποχώρησε δέκα θέσεις στην 

ανταγωνιστικότητα.
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1.1.2.2 Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ΜΜΚ

Ον επιχειρηματίες σε μια σημαντική καμπή της ελληνικής και ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας καθώς βρίσκονται σε φάση οικονομικής αβεβαιότητας ζητούν την 

ενίσχυση των διαρθρωτικών πολιτικών με μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες 

δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται και επιδίωξη της κρατικής μηχανής είναι η 

προσέλκυση μεγάλων και ξένων επενδύσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στη 

δημιουργία υψηλών ρυθμών βελτίωσης της παραγωγικότητας της οικονομίας

(Ναυτεμπορική, 3/11/2003)

Στη χώρα μας τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και που μερικά από αυτά αποτελούν αρνητικούς παράγοντες 

προσέλκυσης ξένων επενδύσεων είναι ενδεικτικά:

r το περιοριστικό εργασιακό θεσμικό πλαίσιο και η δυσκαμψία της αγοράς 

εργασίας, (απαιτούνται περισσότερες ευέλικτες μορφές εργασίας όπως 

διαθεσιμότητα προσωπικού, συμβάσεις περιορισμένου χρόνου, συμβάσεις 

«ανεξάρτητης εργασίας», «δανεισμός προσωπικού», φασόν κ.ά, τα οποία έχουν 

σκοπό τη μείωση του κόστους εργασίας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την 

αντιμετώπιση της μείωσης της ζήτησης),

r η έλλειψη σε περιφερειακό επίπεδο επιστημονικού και εξειδικευμένου 

ανθρώπινου δυναμικού, 

r η χαμηλή παραγωγικότητα,

r η απομακρυσμένη γεωγραφική θέση σε σχέση με τις ανεπτυγμένες αγορές, 

r το ιδιαίτερα γραφειοκρατικό σύστημα (για παράδειγμα η διαδικασία που 

απαιτείται για τη σύσταση εταιρίας με την πλειάδα δικαιολογητικών και 

πιστοποιητικών εγγράφων που πρέπει να συγκεντρωθούν, καθώς επίσης και η 

κατάσταση που επικρατεί με κύρια χαρακτηριστικά την έλλειψη συνεχούς 

πληροφόρησης για όλες τις μορφές επιχειρήσεων, πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, 

μη επικαιροποίηση στοιχείων, έλλειψη μηχανογραφικής υποδομής των 

εμπλεκομένων φορέων, καθώς και διαχείριση ογκωδών και δύσχρηστων 

φακέλων.
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r οι μη ολοκληρωμένες σε εθνικό επίπεδο υποδομές, όπως για παράδειγμα η 

περιοχή της Δυτ. Ελλάδος, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντική έλλειψη 

βασικών υποδομών όπως το φυσικό αέριο, ανεπαρκές οδικό και σιδηροδρομικό 

δίκτυο. (Τα προβλήματα των οδικών μεταφορών επικεντρώνονται στους 

χαμηλούς δείκτες πληρότητας των μεταφορικών μέσων, η ανορθολογική 

κατανομή της εμπορευματικής κίνησης στα διάφορα μέσα μεταφοράς, ανυπαρξία 

τερματικών σταθμών κα)

'r έλλειψη ενιαίας στρατηγικής για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της 

ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας και της προώθησης των εξαγωγών. 

(Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η χώρα παραμένει προσκολλημένη στο 

εξαγωγικό πρότυπο της περασμένης δεκαετίας όπου κυριαρχούσαν αγαθά 

έντασης πρώτων υλών και εργασία, ενώ οι εξαγωγές σε κατηγορίες εντάσεως 

τεχνολογίας αδυνατούν να ανταγωνιστούν προϊόντα σε αγορές της Ε.Ε)

Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα εκτεταμένη και έντονη 

παρουσία του κράτους. Το διαμορφωμένο κλίμα του «κράτους - αφέντη» δυσχεραίνει 

την απαιτούμενη τακτική επικοινωνία του επιχειρηματικού τομέα με το Δημόσιο, 

όπου σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία και την έλλειψη ευελιξίας, που 

χαρακτηρίζει το δημόσιο τομέα, δημιουργούν αρνητικό κλίμα στην προσέλκυση 

επενδύσεων. Η κρατική μηχανή πρέπει να στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση και 

ανάπτυξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη ενίσχυση και 

αξιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τον κορμό της ελληνικής 

οικονομίας.

Η θέσπιση μιας νέας πολιτικής περί δημοσίου συμφέροντος που θα περιορίζει την 

παρέμβαση του κράτους και θα θέτει την ιδιωτική επιχείρηση ως κύριο μοχλό για την 

ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας, θα δώσει μια σημαντική ώθηση στην 

επιχειρηματική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

2.1 Πλαίσιο Αναφοράς του Έργου (www.gge.gr)

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ορίζεται σαν ένα ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο 

συγκεντρώνει όλα τα αρχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις και που σήμερα 

βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορους φορείς αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός 

ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου το οποίο θα περιέχει έγκυρα στοιχεία και θα 

διευκολύνει τόσο τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Ε. και τους εμπλεκόμενους φορείς, όσο και 

τους ενδιαφερομένους καθώς το μητρώο θα μειώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες 

έκδοσης και υποβολής πιστοποιητικών για όλες σχεδόν τις συναλλαγές μιας 

επιχείρησης. Βασικός στόχος του Γ.Ε.ΜΗ. είναι η ηλεκτρονικοποίηση και 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών εγγραφής και παρακολούθησης των εμπορικών 

επιχειρήσεων.

Έτσι το βάρος της προσπάθειας δίνεται:

■ στην ενοποίηση των διαφόρων μητρώων με τρόπο συνεπή, έγκυρο και έγκαιρο,

■ στην υποστήριξη όλων των διεργασιών των εμπλεκομένων φορέων που 

σχετίζονται άμεσα, αλλά μόνο, με το Γ.Ε.ΜΗ.,

■ τη διευκόλυνση πρόσβασης του πολίτη στην πληροφορία που τον αφορά,

■ στη διασφάλιση της προστασίας της πληροφορίας από μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση και επέμβαση.

■ την υποστήριξη περιφερειακών συστημάτων ελέγχου επιχειρηματικότητας από τη 

Γ.Γ.Ε.

Το συγκεκριμένο Μοντέλο λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί μια προσπάθεια προς 

την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, λαμβανομένων 

υπόψη της ανάγκης τόσο για ουσιαστική παρέμβαση και βελτίωση της υπάρχουσας 

κατάστασης όσο και ομαλή και χωρίς κλυδωνισμούς και τεχνολογικά ή θεσμικά 

“επικίνδυνες” υποθέσεις μετεξέλιξη του συστήματος τήρησης μητρώου επιχειρήσεων 

στη χώρα μας. Στα πλαίσια υλοποίησης του ως άνω Μοντέλου γίνεται μια 

προσέγγιση ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι ανάγκες διεπαφής του κοινού

http://www.gge.gr
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με τις δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., ενώ 

ταυτόχρονα το Ελληνικό Δημόσιο να συγκεντρώσει τα δεδομένα που αφορούν τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλη την Επικράτεια με σκοπό την εφαρμογή των 

όποιων ελεγκτικών και άλλων διεργασιών του. Να σημειωθεί ότι σήμερα η 

κατάσταση που επικρατεί είναι αρκετά περίπλοκη με κύρια χαρακτηριστικά την 

έλλειψη συνεχούς πληροφόρησης για όλες τις μορφές επιχειρήσεων, πολυδιάσπαση 

αρμοδιοτήτων, μη επικαιροποίηση στοιχείων, έλλειψη μηχανογραφικής υποδομής 

των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και διαχείριση ογκωδών και δύσχρηστων 

φακέλων.

Σε γενικά πλαίσια, η προσέγγιση αυτή εξαλείφει τις ανάγκες πολλαπλής εισόδου στο 

δημοσιονομικό σύστημα ταυτόσημων στοιχείων με τη δημιουργία επιπλέον 

διαδικασιών εσωτερικής μεταφοράς και ενημέρωσης με χρήση των δυνατοτήτων της 

πληροφορικής. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια κατεύθυνση η οποία, αν και δεν 

επιτυγχάνει την απόλυτη ενοποίηση των διαδικασιών (κάτι το οποίο δε θα ήταν 

εφικτό στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου) κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, επιτρέπει τη συναλλαγή με τους εμπλεκόμενους 

φορείς του Εμπορικού Μητρώου να πραγματοποιείται μέσω ενός σημείου 

εξυπηρέτησης του πολίτη / επιχειρηματία (“one-stop-shop”).

Αν και το μοντέλο αυτό λειτουργίας είναι προορισμένο να κινείται στα πλαίσια του 

άμεσα εφικτού είναι προφανές ότι εύκολα θα μπορούσε να ενσωματώσει 

χαρακτηριστικά πλήρους ηλεκτρονικοποίησης, όπου πλέον ο πολίτης θα 

συναλλάσσεται συνολικά ηλεκτρονικά με το Ελληνικό Δημόσιο σε θέματα που 

αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό αφορά στην ηλεκτρονική 

αποστολή εγγράφων (και μελλοντικά οικονομικών συναλλαγών) αλλά και στην 

παραλαβή πιστοποιητικών.

2.1.1 Χρονοδιάγραμμα

Το έργο για την ηλεκτρονικοποίηση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών 

περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις:

■ Φάση 1: Επικαιροποίηση Απαιτήσεων

■ Φάση 2: Σχεδίαση

■ Φάση 3: Μετάπτωση Δεδομένων
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■ Φάση 4: Ανάπτυξη Λογισμικού
■ Φάση 5: Εγκατάσταση / Διαμόρφωση Υλικού, Λογισμικού Συστημάτων &

Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού
■ Φάση 6: Εγκατάσταση Γ.Ε.ΜΗ.
■ Φάση 7: Εκπαίδευση
■ Φάση 8: Δοκιμές Αποδοχής
■ Φάση 9: Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας
■ Φάση 10: Περίοδος Τεχνικής Υποστήριξης και Παροχής Τηλεπικοινωνιακής

Υποστήριξης

2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (www.vnan.gr)

2.2.1 Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης με 

βάση το Προεδρικό Διάταγμα 59/1996 (Φ.Ε.Κ. 51/18-03-1996) με το οποίο 

καθορίστηκαν και οι αρμοδιότητές της. Το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα ήρθε 

ως συνέχεια του Π.Δ.27/1996 (Φ.Ε.Κ. 19/01-02-1996) με το οποίο συγχωνεύθηκαν τα 

Υπουργεία Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης.

Με βάση τον κανονισμό λειτουργίας της, η Γ.Γ.Ε. αποτελείται από τις ακόλουθες 

Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία:

■ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου (άρθρο 1, Π.Δ.343/1990)

■ Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 1, Π.Δ.343/1990)

■ Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών (Π.Δ. 195/1995)

Τη Γ.Γ.Ε. επικουρούν στο έργο της και οι ακόλουθες υπηρεσίες που λειτουργούσαν 

και στο πρώην Υπουργείο Εμπορίου:

■ Γραφείο Νομικού Συμβούλου,

■ Γραφείο Προέδρου Ελεγκτικού Συμβουλίου.

■ Υπηρεσία Στατιστικής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

■ Επιτροπή Ανταγωνισμού.

http://www.vnan.gr
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2.2.2 Σχέσεις με Εμπλεκόμενους (Καθημερινή, 31/7/2003)

2.2.2.1 Επιμελητήριο

Ο αρμόδιος φορέας που έχει την ευθύνη για την εποπτεία των Επιμελητηρίων και για 

τη νομοθεσία που διέπει τις δραστηριότητές τους είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

πιο συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Εμπορίου μέσω της Διεύθυνσης Εμπορικών 

Οργανώσεων (Π.Δ. 228/1990). Επίσης ασκεί την εποπτεία στην Κεντρική Ένωση 

Επιμελητηρίων για θέματα που αφορούν το προσωπικό και τον προϋπολογισμό του.

ΐ) Στόχοι και Περιγραφή Λειτουργιών και Διαδικασιών του Φορέα

Οι κυριότερες διαδικασίες του Επιμελητηρίου σε ότι αφορά την επιχειρηματική 

δραστηριότητα διαχωρίζονται ως εξής:

■ Προέγκριση (Δικαίωμα χρήσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου)

■ Προεγγραφή. Η διαδικασία αυτή αποτελεί την εναρκτήρια ενέργεια στη 

διαδικασία σύστασης και καταχώρησης μιας επιχείρησης στα Μητρώα του 

Επιμελητηρίου

■ Εγγραφή. Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την απόκτηση Αριθμού 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από την επιχείρηση

■ Τροποποίηση / Διαγραφή

■ Χορήγηση Βεβαιώσεων / Πιστοποιητικών.

ϊϊ) Υφιστάμενη Κατάσταση

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στα επιμελητήρια κατέδειξε το γεγονός 

ότι είναι ένας από τους φορείς που μπορούν να συνδράμει στη λειτουργία του 

Γ.Ε.ΜΗ. Τα τελευταία χρόνια τα επιμελητήρια της χώρας και ιδιαίτερα τα 

επιμελητήρια των μεγάλων περιφερειών, έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για 

την αναβάθμιση των μηχανογραφικών τους συστημάτων με αποτέλεσμα να 

διατηρούν ένα πλήρως ηλεκτρονικοποιημένο μητρώο των μελών τους. Επίσης οι 

εργαζόμενοι των επιμελητηρίων έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία για τη διαχείριση 

τέτοιων συστημάτων και θεωρείται ότι θα αντιμετωπίσουν μικρά προβλήματα 

προσαρμογής στο χειρισμό του συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ.
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Από τη μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων στα επιμελητήρια παρατηρήθηκε το 

γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνουν το επιμελητήριο για την έναρξη της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας τους. Οι μεταβολές που πραγματοποιούνται κατά τη 

διάρκεια μιας επιχείρησης δεν γίνονται άμεσα γνωστές στις επιμελητηριακές αρχές με 

αποτέλεσμα τα μητρώα να μην είναι πλήρως ενημερωμένα. Να σημειώσουμε ότι ενώ 

υπάρχει το σχετικό νομικό πλαίσιο που προβλέπει την ενημέρωση των επιμελητηρίων 

είτε από εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. Πρωτοδικεία) είτε από τις επιχειρήσεις, αυτό σε 

πολλές περιπτώσεις δεν τηρείται.

2.2.2.2 \ιι:υ()ύνσ::ι; Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών ορίζεται από τις 

σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και της απόφασης για την Αναμόρφωση- 

Κωδικοποίηση Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων, οι αρμοδιότητες και 

λειτουργίες. Τα τμήματα ή οι διευθύνσεις που συγκροτούν τη Διεύθυνση Εμπορίου 

και Α.Ε. (ανάλογα με το μέγεθος του νομού) είναι:

■ Διεύθυνση ή Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών,

■ Διεύθυνση ή Τμήμα Εμπορίου-Προστασίας Καταναλωτή,

■ Διεύθυνση ή Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου,

■ Γραφείο Τουρισμού

Έργο της Διεύθυνσης Εμπορίου είναι η εποπτεία του εμπορίου, η χορήγηση αδειών, η 

σύσταση και ο έλεγχος των Ανωνύμων Εταιριών, η προστασία του καταναλωτή και η 

εποπτεία στον τομέα Τουρισμού.

ΐ) Στόχοι και Περιγραφή Λειτουργιών και Διαδικασιών Διεύθυνσης Εμπορίου & 

Ανωνύμων Εταιρειών

Η Διεύθυνση Εμπορίου συντηρεί στοιχεία και χορηγεί άδειες εξάσκησης 

επαγγέλματος για τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται 

στο νομό αρμοδιότητάς της:

■ Ανώνυμες Εταιρίες,

■ Παραγωγοί / πωλητές λαϊκών αγορών (χορηγείται όμηνη άδεια),
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■ Έμποροι λαϊκών αγορών (χορηγείται επαγγελματική άδεια διάρκειας ενός ή δύο 

ετών),

■ Πλανόδιοι έμποροι (χορηγείται άδεια διάρκειας τριών χρόνων).

Οι διαδικασίες της Διεύθυνσης διαχωρίζονται σε αυτές που αφορούν τη Διεύθυνση ή 

το Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών και αυτές που σχετίζονται με τη χορήγηση, ανανέωση 

και ανάκληση αδειών για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες πλην των ανωνύμων και 

είναι οι εξής:

■ Χορήγηση / ανανέωση αδειών,

■ Αναστολή / ανάκληση αδειών,

■ Ίδρυση εταιρίας (χορήγηση άδειας σύστασης),

■ Τροποποιήσεις στοιχείων εταιρίας,

■ Επιβολή διοικητικών προστίμων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών διαχειρίζεται τα στοιχεία των 

ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών ανωνύμων 

εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

U) Υφιστάμενη Κατάσταση

Παρατηρούνται προβλήματα στις διαδικασίες καταχώρησης, συνεχούς ενημέρωσης 

και αναζήτησης στοιχείων από το υπάρχον φυσικό αρχείο της υπηρεσίας. Οι 

διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και η εξυπηρέτηση του κοινού οφείλεται 

αποκλειστικά στην πολυετή εμπειρία των υπαλλήλων της υπηρεσίας. Επίσης 

παρατηρείται διόγκωση του φυσικού αρχείου που οφείλεται στο γεγονός ότι 

διατηρούνται αρχεία για εταιρίες από το έτος 1972. Διαπιστώνεται ότι, μετά την 

πάροδο 20ετίας, η διαγραφή στοιχείων παλαιών εταιριών μπορεί να επιφέρει 

αποσυμφόρηση του αρχείου σε επίπεδα της τάξης του 30%. Κρίνεται απαραίτητο να 

διερευνηθεί η σκοπιμότητα της τήρησης ιστορικότητας στα αρχεία, δεδομένου ότι τα 

στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για θέματα που αφορούν την συνταξιοδότηση και την 

παραγωγή στατιστικών στοιχείων.

Είναι έντονη η ανάγκη παραγωγής ηλεκτρονικών εγγράφων που χρησιμοποιούνται 

στις καθημερινές λειτουργίες της υπηρεσίας και διασύνδεσής τους με το ηλεκτρονικό 

μητρώο μέσω ενός μηχανισμού επισύναψής τους με την εγγραφή της εταιρίας στο 

μητρώο. Παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής αποτελούν τα στοιχεία προς δημοσίευση στο
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Εθνικό Τυπογραφείο. Η λειτουργία αυτή θα επιφέρει τυποποίηση στην διαδικασία 

παραγωγής εγγράφων με αποτέλεσμα να εξαλειφθεί σε μεγάλο ποσοστό η 

γραφειοκρατία αλλά και οι ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες.

Παρατηρείται η ανάγκη παραγωγής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων, 

λειτουργία η οποία δεν μπορεί να εκτελεστεί με την υπάρχουσα υποδομή στην 

υπηρεσία. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα τόσο στην υπηρεσία όσο 

και σε άλλους συνεργαζόμενους φορείς.

2.2.2.3 IΙρωτοόικείυ

Στα Πρωτοδικεία όλης της χώρας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ειδικών Διαδικασιών 

τηρείται μητρώο εταιρειών και πιο συγκεκριμένα για:

■ Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.),

■ Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.),

■ Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

Επίσης το ίδιο τμήμα είναι υπεύθυνο για την έκδοση πιστοποιητικών σχετικών με την 

κατάσταση των ως άνω εταιρειών (π.χ. πτώχευση ή μη, θέση σε αναγκαστική 

διαχείριση).

ϊ) Στόχοι και Περιγραφή Λειτουργιών και Διαδικασιών του Φορέα

Τα Πρωτοδικεία πέρα των δικαστικών αρμοδιοτήτων είναι υπεύθυνα για τη τήρηση 

μητρώου επιχειρήσεων. Το ελληνικό κράτος έχει υιοθετήσει την φιλοσοφία της 

ηπειρωτικής Ευρώπης που θεωρεί ότι η ίδρυση ενός νομικού προσώπου γίνεται στις 

δικαστικές αρχές του τόπου. Στο σημείο αυτό η αρμοδιότητα έγκρισης της έναρξης 

και των μεταβολών για τις Ανώνυμες Εταιρείες βρίσκεται σε άλλους φορείς του 

κράτους και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Οι κύριες αρμοδιότητες του 

Πρωτοδικείου που αφορούν την τήρηση μητρώου είναι:

■ Τήρηση μητρώου εταιρειών,

■ Χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων των καταστατικών που καταχωρούν,

■ Χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων παλαιών καταστατικών,

■ Δημοσίευση των καταστατικών,

■ Χορήγηση πιστοποιητικών για τροποποιήσεις καταστατικών, για διάλυση 

εταιρειών και για καταχωρημένες ή μη εταιρείες.
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Οι λειτουργίες που αφορούν την τήρηση μητρώου εταιρειών αλλά και των 

αποφάσεων που αφορούν πτωχεύσεις, αναγκαστικές διαχειρίσεις, κ.α., υπάγονται στις 

αρμοδιότητες της Γραμματείας των Πρωτοδικείων. Η Γραμματεία αποτελείται από τα 

ακόλουθα τμήματα: Τμήμα Διοίκησης, Πολιτικό Τμήμα, Τμήμα Γραμματέων Έδρας 

Πολιτικών Υποθέσεων, Τμήμα Καθαρογραφής, Τμήμα Ειδικών Διαδικασιών (τηρεί 

το μητρώο εταιρειών). Τμήμα Πολιτικού Αρχείου, Ποινικό Τμήμα, Τμήμα 

Εκκαθάρισης Ποινικού Μητρώου, Τμήμα Βουλευμάτων και Γραμματέων 

Ανακριτικών Τμημάτων, Τμήμα Ποινικού Αρχείου, Ένδικων Μέσων και Πειστηρίων, 

Τμήμα Επιμελητών.

Στο τμήμα ειδικών διαδικασιών ασχολούνται με τις παρακάτω εργασίες:

■ Πιστωτικοί Τίτλοι,

■ Διαθήκες,

■ Εταιρείες,

■ Πτωχεύσεις,

■ Ασφαλιστικά Μέτρα.

ii) Υφιστάμενη Κατάσταση

Από τη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διαπιστώθηκε ότι λόγω του μεγάλου 

φόρτου εργασίας τα Πρωτοδικεία δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις διαδικασίες που 

προβλέπονται για την τήρηση του μητρώου των εταιρειών.

Η εύρεση των αρχείων των εταιρειών είναι αρκετά δύσκολη ενώ δεν είναι δυνατή η 

εύρεση αρχείων που φυλάσσονται στις αποθήκες των Πρωτοδικείων λόγω του 

τεράστιου όγκου του αρχειακού υλικού που συνεχώς αυξάνεται.

2.2.3 Υφιστάμενες Διαδικασίες Έναρξης και Μεταβολής

Οι διαδικασίες έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και μεταβολής αυτής, 

όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, πραγματοποιούνται σε διαφορετικά 

στάδια και σε διάφορες υπηρεσίες. Αποτέλεσμα αυτής της πολυδιάσπασης είναι ο 

αυξημένος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Στο κείμενο 

που ακολουθεί επιχειρείται η επιγραμματική περιγραφή των διαδικασιών σύστασης 

και έναρξης μιας εταιρείας ή φυσικού προσώπου. Οι μεταβολές πραγματοποιούνται 

με παρόμοιο τρόπο, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης και για το λόγο 

αυτό κρίνεται σκόπιμο να μην περιγραφούν καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε 

επανάληψη της περιγραφής των διαδικασιών έναρξης.
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2.2.3.1 \κ/όικι/σί:;ς Εναμ,ίης

i) Ανώνυμη Εταιρεία

Οι διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την έναρξη 

της ανώνυμης εταιρείας είναι οι εξής:

Σημείο έναρξης των διαδικασιών σύστασης και έναρξης λειτουργίας της Ανώνυμης 

Εταιρείας θεωρούμαι το σημείο που πραγματοποιείται η υπογραφή του καταστατικού 

και τη θεώρηση του από το οικείο επιμελητήριο για το δικαίωμα χρήσης της 

επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος εντός 

δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή του καταστατικού να καταβάλει στην οικεία 

Οικονομική Υπηρεσία (ΦΑΕΕ, ΦΑΒΕ) το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ώστε να 

θεωρηθεί το καταστατικό. Σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. η ενδιαφερόμενη επιχείρηση 

καταβάλει το παράβολο δημοσίου και την εισφορά υπέρ ΤΑΠΕΠ που αφορά τη 

μετέπειτα δημοσίευση της ανακοίνωσης της εταιρείας από το Εθνικό Τυπογραφείο 

στο φύλλο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Στην Εθνική Τράπεζα ο ενδιαφερόμενος καταθέτει ποσό 

ύψους ένα τοις χιλίοις του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης υπέρ της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών η επιχείρηση προσκομίζει στη 

Διεύθυνση Α.Ε. της Νομαρχίας το καταστατικό σε δύο αντίτυπα μαζί με:

■ Δήλωση ΦΣΚ,

■ Παράβολο και ΤΑΠΕΤ,

■ Παραστατικό του γραμματίου είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας,

■ Αίτηση.

Οι διευθύνσεις των Νομαρχιών ή της Γ.Γ.Ε. αφού προβούν στον έλεγχο του 

καταστατικού εκδίδουν απόφαση για τη σύσταση της Α.Ε., καταχωρούν την 

επιχείρηση στο Μητρώο Α.Ε. και αποστέλλουν την απόφαση έγκρισης της σύστασης 

στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας 

της Κ,υβερνήσεως.

Σε διάστημα δέκα ημερών από την έκδοση της απόφασης σύστασης η εταιρεία είναι 

υποχρεωμένη να προβεί σε έναρξη εργασιών στη ΦΑΕΕ ή ΦΑΒΕ προσκομίζοντας
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και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Με την ολοκλήρωση της έναρξης 

λειτουργίας η εταιρεία θεωρεί τα οικονομικά της βιβλία και στοιχεία.

Η επιχείρηση εντός δύο μηνών από τη σύστασή της είναι υποχρεωμένη να εγγραφεί 

στο οικείο επιμελητήριο.

ii) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Η υπό σύσταση Ε.Π.Ε. προσκομίζει το υπογεγραμμένο καταστατικό στο οικείο 

επιμελητήριο έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού 

τίτλου. Εντός δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή του καταστατικού η Ε.Π.Ε. 

καταβάλλει το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που ανέρχεται σε 1% επί του ύψους 

του μετοχικού της κεφαλαίου καθώς επίσης και το παράβολο και τα τέλη 

δημοσίευσης (ΤΑΠΕΤ). Στη συνέχεια θεωρεί το καταστατικό στο Ταμείο Νομικών 

και στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων καταβάλλοντας 0,5% και 1% επί του μετοχικού 

κεφαλαίου αντίστοιχα.

Μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του καταστατικού η εταιρεία προσκομίζει στο 

Πρωτοδικείο τα ακόλουθα έγγραφα για την έγκριση σύστασης:

■ Δύο αντίγραφα καταστατικού θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ. και το επιμελητήριο για 

την καταβολή του ΦΣΚ και τον έλεγχο της επωνυμίας αντίστοιχα,

■ Παράβολο και ΤΑΠΕΤ,

■ Περίληψη καταστατικού,

■ Αίτηση.

■ Με την έγκριση σύστασης της εταιρείας η αρμόδια αρχή αποστέλλει στο Εθνικό 

Τυπογραφείο ανακοίνωση περί σύστασης της εταιρείας που θα δημοσιευτεί στο 

Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Εντός δέκα ημερών από την έκδοση της απόφασης σύστασης η επιχείρηση είναι 

υποχρεωμένη να προβεί σε έναρξη λειτουργίας στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της και να 

θεωρήσει τα οικονομικά της στοιχεία και βιβλία. Εντός διμήνου από τη σύσταση της 

Ε.Π.Ε. η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εγγραφεί στο οικείο επιμελητήριο.

iii) Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Οι διαδικασίες σύστασης των προσωπικών εταιρειών δεν παρουσιάζουν διαφορές και 

συνοψίζονται στα παρακάτω στάδια:
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Η ενδιαφερόμενη εταιρεία προσκομίζει στο οικείο επιμελητήριο το υπογεγραμμένο 

ιδιωτικό συμφωνητικό - καταστατικό για έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της 

επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και θεώρηση του καταστατικού. Εντός 

δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού - καταστατικού η 

εταιρεία πρέπει να καταβάλλει το ΦΣΚ (1% επί του μετοχικού κεφαλαίου). Στη 

συνέχεια θεωρείται το καταστατικό στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Πρόνοιας 

Δικηγόρων με την καταβολή του 0,5% και 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου 

αντίστοιχα.

Μετά τη θεώρηση η εταιρεία προσκομίζει στο Πρωτοδικείο τα ακόλουθα έγγραφα για 

δημοσίευση που αποτελεί και την πράξη ίδρυσης - σύστασης της:

■ Δύο αντίγραφα καταστατικού θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ., το επιμελητήριο και τα 

Ταμεία Νομικών και Πρόνοιας Δικηγόρων για την καταβολή του ΦΣΚ και τον 

έλεγχο της επωνυμίας αντίστοιχα,

■ Παράβολο και ΤΑΠΕΤ,

■ Περίληψη καταστατικού,

■ Αίτηση.

Μετά την πράξη σύστασης της η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να προβεί σε έναρξη 

λειτουργίας στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της και να θεωρήσει τα οικονομικά της στοιχεία 

και βιβλία.

Εντός διμήνου από τη σύσταση της Ο.Ε. ή Ε.Ε.. η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να 

εγγραφεί στο οικείο επιμελητήριο.

ίν) Φυσικά Πρόσωπα

Τα στάδια για την έναρξη άσκησης δραστηριότητας ενός φυσικού προσώπου είναι:

■ Ο ενδιαφερόμενος προβαίνει σε έναρξη λειτουργίας στη Δ.Ο.Υ της έδρας του,

■ Στη συνέχεια προσκομίζει τη βεβαίωση έναρξης στο οικείο επιμελητήριο για 

εγγραφή,

■ Μετά την εγγραφή του στο επιμελητήριο θεωρεί τα οικονομικά του βιβλία και 

στοιχεία στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.
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2.3 Μοντέλο Λειτουργίας Γ.Ε.ΜΗ. (www.vnan.gr)

2.3.1 Εμπλεκόμενοι Φορείς

Το μοντέλο ανάπτυξης του Γ.Ε.ΜΗ. προβλέπει τη διεπαφή με τα πληροφοριακά 

συστήματα άλλων δημόσιων φορέων ή υπηρεσιοιν του ΥΠ.ΑΝ. που επιθυμούν να 

παραλαμβάνουν στοιχεία από το Γ.Ε.ΜΗ.

2.3.1.1 Διευθύνσεις Γ.Γ.Ε.

Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Γραμματείας ξεκίνησε με έργα που υλοποιήθηκαν 

στα πλαίσια του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και συνεχίζονται με έργα που 

έχουν ενταχθεί στο Γ ΚΠΣ. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος επενδύσεων σε 

έργα πληροφορικής θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που 

θα καλύπτει ένα μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων της Γ.Γ.Ε.

Οι παραπάνω επενδύσεις δεν αποτελούν μια απλή προσπάθεια ανανέωσης των 

τεχνολογικών πόρων της Γραμματείας αλλά στοχεύουν στην αναδιοργάνωση της 

διοικητικής δομής της. Παράλληλα με τις τεχνολογικές εφαρμογές 

πραγματοποιούνται και μια σειρά από μεταβολές τόσο στον τρόπο λειτουργίας των 

υπηρεσιών της Γραμματείας όσο και στον τρόπο επαφής του πολίτη με αυτές.

Πέρα των Διευθύνσεων Α.Ε. & Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & 

Αναλογιστικής που έχουν άμεση εμπλοκή στη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. και οι 

υπόλοιπες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Ε. θα έχουν τη δυνατότητα να αντλούν στοιχεία που 

αφορούν τις επιχειρήσεις της επικράτειας. Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι μια σειρά 

από στοιχεία που απαιτούνται από τις συμμετέχουσες σε διαγωνισμούς εταιρείες 

(Καταστατικό, Ισολογισμοί κά) θα είναι καταχωρημένα στο Γ.Ε.ΜΗ. με αποτέλεσμα

http://www.vnan.gr
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να απλοποιούνται και οι διαδικασίες διενέργειας των διαγωνισμών καθώς οι εταιρείες 

δεν θα είναι υποχρεωμένες να προσκομίζουν τα στοιχεία αυτά.

2.3.1.2 Εθνική Στατιστική ^ πημεσία

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος είναι Γενική Γραμματεία του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, διαρθρωμένη ως εξής: Κεντρική 

Υπηρεσία, με δύο Γενικές Διευθύνσεις και δώδεκα Κεντρικές και επτά 

Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις. Ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων ανέρχεται σε 1.118, 

εκ των οποίων 800 ανήκουν στην Κεντρική Υπηρεσία και 318 στις Αποκεντρωμένες 

Υπηρεσίες (Περιφερειακές και Νομούς).

Με την πλήρη εφαρμογή και λειτουργία του το Γ.Ε.ΜΗ. θα αποτελεί ένα αξιόπιστο 

τροφοδότη στοιχείων που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλη την 

επικράτεια. Τα στοιχεία αυτά θα είναι δυνατόν να δίνονται άμεσα στην Ε.Σ.Υ.Ε., 

κατόπιν αίτησής της στην αρμόδια αρχή τήρησης του μητρώου.

2.3.2 Περιγραφή του Μοντέλου (www.eea-info.gr)

Το μοντέλο ανάπτυξης περιλαμβάνει την πλήρη εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ. από τη 

Γ.Γ.Ε. η οποία θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση του Μητρώου όλων των μορφών 

επιχειρήσεων. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων που δημιουργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος, και σε φυσική μορφή, στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες των 

οικείων επιμελητηρίων και νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Τη διαχείριση 

ηλεκτρονικού αρχείου αναλαμβάνει η Κεντρική Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου, η οποία συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.

Ως κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς φέρονται οι Δ/νσεις της Γ.Γ.Εμπορίου του ΥΠΑΝ, τα 

Επιμελητήρια, οι Δ/νσεις Α.Ε. και Εμπορίου Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και οι 

Δικαστικές Αρχές- Πρωτοδικεία. Πιο συγκεκριμένα:

■ Την εισαγωγή των στοιχείων και την παραλαβή των αιτήσεων εγγραφής στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της καταχώρησης μεταβολών και της διαγραφής από

http://www.eea-info.gr
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αυτό αναλαμβάνουν τα κατά τόπους αρμόδια εμπορικά και βιομηχανικά, 

επαγγελματικά, βιοτεχνικά ή και μικτά επιμελητήρια. Τα αρμόδια επιμελητήρια 

προβαίνουν σε καταχώρηση των στοιχείων κατόπιν προκαταρκτικού έλεγχου, 

αναφορικά με την πληρότητα και την ακρίβεια τους, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις που ορίζουν τις διαδικασίες έναρξης και μεταβολής της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. (Αρμόδιο επιμελητήριο ορίζεται το οικείο 

επιμελητήριο εντός της περιφερείας του οποίου βρίσκεται η εμπορική κατοικία ή 

η έδρα του υπόχρεου. Εάν η κατοικία ή η έδρα του δε βρίσκονται στην Ελλάδα, 

αρμόδιο ορίζεται το οικείο επιμελητήριο του τόπου της κύριας στην Ελλάδα 

εγκατάστασης του υπόχρεου)

■ Για την εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο υποκαταστήματος, καθώς και 

την καταχώρηση μεταβολών και τη διαγραφή του από το Γ.Ε.ΜΗ. αρμόδιο είναι 

το οικείο επιμελητήριο της εμπορικής κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου. Στο 

οικείο επιμελητήριο του τόπου όπου βρίσκεται το υποκατάστημα καταχωρούνται 

στο φάκελο του υποκαταστήματος, εκτός από αντίγραφα των παραπάνω, και όσες 

πράξεις ή στοιχεία αφορούν μόνο το υποκατάστημα. Κατ' εξαίρεση των 

προαναφερομένων, οι Διευθύνσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως και 

Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου συνιστούν τα 

αποκλειστικά σημεία επαφής των επιχειρήσεων που ανήκουν στη δικαιοδοσία 

τους και αναλαμβάνουν την παραλαβή, τον έλεγχο και την έγκριση των στοιχείων 

που τους υποβάλλουν οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις καθώς και την 

καταχώρηση τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

■ Οι Δ/νσεις Α.Ε. και Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Ε. 

διατηρούν τον ρόλο και τις αρμοδιότητές τους. Επιπρόσθετα αποτελούν σημείο 

επαφής με τις επιχειρήσεις που ανήκουν στη δικαιοδοσία τους..

■ Ειδικώς για τις ανώνυμες εταιρείες καθώς και για τα αλλοδαπά υποκαταστήματα 

ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, οι κατά τόπο 

αρμόδιες διευθύνσεις ανωνύμων εταιρειών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων 

διατηρούν τις αρμοδιότητες τους, σύμφωνα με το κ.ν. 23190/1920, όπως ισχύει, 

και την εν γένει κείμενη νομοθεσία, με εξαίρεση την άμεση επικοινωνία με το 

κοινό η οποία μεταφέρεται στα οικεία επιμελητήρια. Τα Επιμελητήρια 

αναλαμβάνουν να συγκεντρώνουν και να αποστέλλουν τα απαραίτητα έγγραφα 

που απαιτούνται για τον έλεγχο των Α.Ε. από την Δ/νση Α.Ε. των Νομαρχιών. 

Οι Νομαρχίες θα διατηρήσουν μόνο τον ελεγκτικό χαρακτήρα τους για τις Α.Ε.
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Σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι η κατάργηση της 

υποχρέωσης των Πρωτοδικείων να τηρούν αρχείο για συγκεκριμένες μορφές 

επιχειρήσεων και η μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής στα Επιμελητήρια, όπως για 

παράδειγμα η τήρηση βιβλίου προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός σημείου επαφής 

μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και των επιχειρήσεων με εξαίρεση τις 

επιχειρήσεις που ανήκουν στη δικαιοδοσία των Δ/νσεων Α.Ε. και Πίστεως και 

Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Ε.

2.3.2.1 Χαρακτηριστικά του Μοντέλου (www.bep.gr)

Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι τα εξής:

■ Αναβάθμιση των Επιμελητηρίων σαν το κύριο σημείο διεπαφής του Γ.Ε.ΜΗ. 

αλλά και των σχετικών διαδικασιών που αφορούν τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες σε όλη την Επικράτεια, όσον αφορά στην έναρξη αλλά και 

διατήρηση της κατάστασης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ατομικής ή 

κάθε νομικής μορφής,

■ Οι Διευθύνσεις Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως και Ασφαλιστικών 

Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής εξακολουθούν να αποτελούν σημείο κατάθεσης 

των εγγράφων τα οποία είναι διαβαθμισμένης πρόσβασης και δεν είναι 

δημοσιοποιήσιμα στα Επιμελητήρια.

■ Διατήρηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των Νομαρχιών με ταυτόχρονη 

κατάργηση της επαφής με τους ενδιαφερομένους. Απομάκρυνση των 

αρμοδιοτήτων διεπαφής του κοινού με τις Νομαρχίες σε ότι αφορά το Γ.Ε.ΜΗ.,

■ Απομάκρυνση της ανάγκης εμπλοκής των Πρωτοδικείων για όσες διαδικασίες 

δεν απαιτούν δικαστικές αποφάσεις,

■ Απλοποίηση της διαδικασίας πληρωμής φόρων, παραβολών και όλων των εξόδων 

που αφορούν την έναρξη και μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η 

πληρωμή των εισφορών, πλην της επιμελητηριακής συνδρομής, 

πραγματοποιείται πριν την έναρξη οποιοσδήποτε εργασίας στα δημόσια ταμεία ή 

στις τράπεζες.

■ Εγγράφονται υποχρεωτικά οι εξής εμπορικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα:

α. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα

http://www.bep.gr
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β. Κάθε προσωπική εταιρεία (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, ετερόρρυθμη κατά μετοχές) 

που ασκεί εμπορική δραστηριότητα

γ. Η ανώνυμη εταιρεία και η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

δ. Τα υποκαταστήματα των παραπάνω, εφόσον κατά νόμο έχουν υποχρέωση 

τήρησης βιβλίων, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών 

και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

■ Δεν εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ο συνεταιρισμός και η ναυτική 

εταιρεία καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες του ευρύτερου δημοσίου τομέα οι 

οποίες προ της δημοσίευσης του παρόντος νόμου δεν υπάγονταν στην 

αρμοδιότητα του κεντρικού μητρώου ανωνύμων εταιρειών που ετηρείτο στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης.

2.3.2.2.Μοντέλο Εφαρμογής 1 .Ιέ.Mil
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.3.2.3 \κ/όικ(/αί; ^

Συνοπτικά το δεύτερο μοντέλο οδηγεί στα παρακάτω βήματα κατά τον κύκλο ζωής

μιας επιχείρησης:

■ Η ελληνική επιχείρηση κάθε μορφής (με την επιφύλαξη των εταιρειών που 

υπάγονται απευθείας στις προαναφερθείσες Δ/νσεις του Υπουργείου) 

συναλλάσσεται με το αρμόδιο Επιμελητήριο για την έναρξη αλλά και μεταβολή 

της κατάστασής της. Κατά την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το 

σύνολο των εγγράφων κατατίθενται στα Επιμελητήρια,

■ Οι πληρωμές παραβολών, φόρων και εισφορών που καταβάλλονται για την 

έναρξη ή τη μεταβολή της κατάστασης μιας επιχείρησης είναι δυνατόν να 

κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οργανισμών ή στο 

δημόσιο ταμείο,

■ Η διαδικασία κατά τις μεταβολές τηρείται στα ίδια πλαίσια με αυτά της έναρξης, 

με εξαίρεση τις μεταβολές που εμπλέκουν δικαστικές αποφάσεις,

■ Το εκάστοτε Επιμελητήριο είναι ο αρμόδιος φορέας για την εισαγωγή στοιχείων 

στο Γ.Ε.ΜΗ. Δεν είναι όμως και ο διαχειριστής όλων των στοιχείων που εισάγει 

σε αυτό καθώς στις διάφορες μορφές επιχειρήσεων αποτελεί απλά την πύλη προς 

την νέα προτεινόμενη ηλεκτρονική μορφή του Μητρώου. Συγκεκριμένα το 

επιμελητήριο είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή των στοιχείων των ανωνύμων 

εταιρειών αλλά ο έλεγχος της ορθότητας και της νομιμότητας των εισηγμένων 

στοιχείων αποτελεί αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Α.Ε. των Νομαρχιών. Για τις 

Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. καθώς και για τις ατομικές επιχειρήσεις το επιμελητήριο 

αποτελεί το φορέα νομιμοποίησης των λειτουργιών τους,

■ Οι Νομαρχίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των στοιχείων των Ανωνύμων 

Εταιρειών και την έγκριση των διαφόρων αλλαγών κατάστασης (έναρξη, 

μεταβολές). Απαλλάσσονται από τη διεπαφή με το κοινό παραλαμβάνουν όμως 

το σύνολο των στοιχείων των επιχειρήσεων που ελέγχονται από αυτές,

■ Τα Πρωτοδικεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης του μητρώου, 

όμως εμπλέκονται σε όποιες μεταβολές απαιτούν δικαστικές αποφάσεις,

■ Τα Επιμελητήρια ενημερώνονται από τα Πρωτοδικεία (είτε με pull είτε με push 

μέθοδο) για τις αλλαγές κατάστασης των επιχειρήσεων που αυτά χειρίζονται, είτε 

με ηλεκτρονικό είτε με έγγραφο τρόπο.
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■ Στο σύστημα περιλαμβάνεται πρόβλεψη για τη δημιουργία ηλεκτρονικής 

διεπαφής και διαβαθμισμένης ενημέρωσης του πολίτη για την κατάσταση της 

όποιας συναλλαγής του με το Γ.Ε.ΜΗ.,

■ Στο σύστημα περιλαμβάνεται πρόβλεψη για πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των 

διαδικασιών (π.χ. ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων), χωρίς να βασίζεται σε αυτή, 

λόγω της μη ύπαρξης απαραίτητης υποδομής στο μεγάλο μέρος των ελληνικών 

επιχειρήσεων.

2.3.3 Στοιχεία που Τηρεί το Γ.Ε.ΜΗ.

Το επιμελητήριο ή οι διευθύνσεις της Γ.Γ.Ε. θα καταχωρούν ηλεκτρονικά στο φάκελο 

της εταιρείας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στοιχεία που αφορούν την έναρξη ή τη 

μεταβολή της. Τα στοιχεία αυτά είναι:

2.3.3.1 Κατάσταση στοιχείων που συμπληρώνει το Επιμελητήριο

Βασικά Στοιχεία:

Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος (εφόσον υπάρχει). Μορφή Εταιρείας, Σκοπός, 

Ημερομηνία Έναρξης, Διάρκεια κα.

Καταστατικό:

Αριθμός Καταστατικού, Ημερομηνία Σύνταξης, Ημερομηνία Επικύρωσης 

Καταστατικού και Ιδιωτικό Συμφωνητικό (προκειμένου περί Ο.Ε. και Ε.Ε.).

Στοιχεία Επιχείρησης:

Προέλευση Έναρξης, Αιτία Μεταβολής, Κατάσταση Επιχείρησης, Αριθμός Φ.Ε.Κ. 

(προκειμένου περί ΑΕ και ΕΠΕ), Μετοχικό ή Εταιρικό Κεφάλαιο, κα.

Ιδιότητα Επιχείρησης:

Ημεδαπή / Αλλοδαπή. Δημόσια, Δημοτική, Λοιπή.

Διεύθυνση Άσκησης Δραστηριότητας και Αλληλογραφίας:

Οδός - Αριθμός. Τ.Κ. - Περιοχή - Δήμος / Κοινότητα, Νομός, Τηλέφωνο, κα.
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Γενικές Συνελεύσεις / Διοικητικά Συμβούλια:

Αριθμός Πρωτοκόλλου Υποβολής πρακτικών. Όργανο Εταιρείας, κα

Διοικητικό Συμβούλιο (προκειμένου περί ΑΕ):

Στο σύστημα περιέχονται πληροφορίες για τη σύνθεση και τον κύκλο ζωής του 

Διοικητικού Συμβουλίου με στοιχεία όπως ο Αρ. Μελών, Θητεία, Ημερ. 

Ανακοίνωσης Σύνθεσης, ΦΕΚ Καταχώρησης Σύνθεσης, κα

Μέτοχοι ή Εταίροι:

Περιέχει πλήρη στοιχεία για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή 

εταίροι μιας εταιρείας. Πιθανότατα να μην καταχωρούνται όλοι οι μέτοχοι της 

εταιρείας αλλά να ορισθεί συγκεκριμένο ποσοστό κατοχής μετοχών επί συνολικού 

μετοχικού κεφαλαίου:

Για Φυσικά Πρόσωπα:

Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός - Μητρός, Διεύθυνση κα.

Για Νομικά Πρόσωπα:

Υποκαταστήματα/ Γραφεία

Μια ελληνική εμπορική επιχείρηση μπορεί να διαθέτει ένα πλήθος υποκαταστημάτων 

ή και γραφείων στην Ελλάδα ή / και στο εξωτερικό. Επίσης μια εταιρεία του 

εξωτερικού μπορεί να διαθέτει ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα στην Ελλάδα. Το 

Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες για παρακολούθηση όλων των παραπάνω 

διατηρώντας στοιχεία όπως:

Αριθμός Υποκαταστήματος, Αρ.ΜΑΕ, Αριθμός ΦΕΚ / 'Ετος ΦΕΚ κα.

Μετοχικό Κεφάλαιο:

Περιέχει πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών καθώς και ιστορικό 

των μεταβολών που προκύπτουν από τις Γενικές Συνελεύσεις όπως Ύψος Μετοχικού 

Κεφαλαίο, Αριθμός Μετοχών, Ονομαστική Αξία Μετοχής, κα.

Ισολογισμοί:

Στην οντότητα αυτή διατηρούνται τα στοιχεία των ισολογισμών μια εταιρείας ή και 

ατομικής επιχείρησης που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας κατά τον Κ.Β.Σ.

Οι πληροφορίες που περιέχονται είναι:
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Αριθμός Ανακοίνωσης Ισολογισμού, Αριθμός Πρωτοκόλλου Καταχώρησης, ΦΕΚ 

Κύκλος Εργασιών, Καθαρά Αποτελέσματα, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, Μ.Κ. κα.

Ελεγκτές:

Περιέχει στοιχεία πιθανών ελεγκτών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες μιας 

επιχείρησης. Πληροφορίες που διατηρούνται είναι π.χ Τύπος Ελεγκτή, Είδος 

Ελεγκτή, Στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο, ΑΔΤ κλπ) κα.

Επιμελητήριο:

Επωνυμία Επιμελητηρίου, Αριθμός Εγγραφής, Ημερομηνία Εγγραφής, κα.

Στοιχεία Δραστηριοτήτων Επιχείρησης:

Κωδικός (κατά ΣΤΑΚΟΔ), Περιγραφή Δραστηριότητας (Είδος, Κύρια, 

Δευτερεύουσα,) Ένδειξη (Έναρξη, Μεταβολή, Διακοπή.)

Προϊόντα / Υπηρεσίες:

Παραγόμενα Προϊόντα, Brand Name, Παρεχόμενες Υπηρεσίες,

Παράβολα, Φόροι, Χαρτόσημα:

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, Τέλη Δημοσίευσης στο ΤΑΕ - ΕΠΕ, Τέλη υπέρ 

ΤΑΠΕΤ, Εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2.3.4 Απλοποίηση Πληρωμών (Παραβολών, Εισφορών, Τελών & Φόρων)

Η διαδικασία πληρωμής των τελών, εισφορών, φόρων και παραβολών απλοποιείται 

και δεν θα πραγματοποιείται σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας σύστασης, 

έναρξης ή μεταβολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πληρωμή των 

αναγκαίων ποσών (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης) θα πραγματοποιείται προ 

της υποβολής των δικαιολογητικών στην επιμελητηριακή αρχή όπου θα 

προσκομίζονται οι αποδείξεις πληρωμής δύο τρόπους:

2.3.4.1 Τράπεζες

Η Γενική) Γραμματεία Εμπορίου θα μεριμνήσει ώστε σε συνεννόηση με τους 

δικαιούχους οργανισμούς των τελών, παραβολών και φόρων και τις Εμπορικές
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Τράπεζες να ανοιχτούν λογαριασμοί κατάθεσης. Προτείνει τέτοιοι λογαριασμοί να 

ανοιχτούν σε ένα μεγάλο αριθμό εμπορικών τραπεζών (ιδιωτικές και κρατικές) ώστε 

να μην παρατηρούνται φαινόμενα συμφόρησης στα καταστήματα των τραπεζών.

Εναλλακτικά προτείνεται οι τράπεζες, μέσα από το σύστημα Web Banking που 

προσφέρουν στους πελάτες τους, να δέχονται τις προαναφερόμενες πληρωμές 

εκδίδοντας συγχρόνως απόδειξη κατάθεσης η οποία θα αποστέλλεται στους 

ενδιαφερομένους για να την προσκομίσουν στο επιμελητήριο.

2.3.4.2 Δημόσια Ταμεία

Η είσπραξη των εισφορών πραγματοποιείται και από τα δημόσια ταμεία τα οποία 

καταβάλλουν τα εισπραχθέντα ποσά στους δικαιούχους. Σε κάθε περίπτωση 

θεωρείται σκόπιμο η πληρωμή όλων των εισφορών να πραγματοποιείται πριν την 

κατάθεση των νομιμοποιητικών εγγράφων στο επιμελητήριο.

Συγκεκριμένα τα τέλη, παράβολα, εισφορές και φόροι που απαιτούνται είναι:

1. Φόρος Συγκέντρωσης κεφαλαίου, που ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του 

μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 17-31, Ν. 1676/86).

2. Παράβολο Δημοσίου και εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού 

Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ - ΚΑΕ 3531), που αφορούν τη μετέπειτα 

δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας 

από το Εθνικό Τυπογραφείο.

3. Ποσό ένα της χιλίοις υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Υ.Α. 2279/10/09/00)

4. Τέλος έναρξης δραστηριότητας ή επιτηδεύματος(για ατομικές επιχειρήσεις) - 

Ν. 1882/90 άρθρο 19, σε λογαριασμό της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής 

Υπηρεσίας,

5. Παράβολα για το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων όπου 

καταβάλλονται ποσά 0,5% και 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα.

Τα παράβολα, φόροι, τέλη και εισφορές που πληρώνουν οι επιχειρήσεις ανάλογα με 

τη νομική τους μορφή είναι:

■ Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες)

■ Παράβολο Δημοσίου και Εισφορά ΤΑΠΕΤ (ΑΕ, ΕΠΕ)

■ Εισφορά υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΑΕ),
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■ Τέλος Έναρξης Δραστηριότητας (ΑΕ, ΕΠΕ, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες)

■ Τέλος Καταχώρισης στο Πρωτόκολλο Επωνυμιών, Χαρτόσημο 2,4% υπέρ 

Δημοσίου και ΟΓΑ (ΑΕ, ΕΠΕ),

■ Επιμελητηριακή Συνδρομή (ΑΕ, ΕΠΕ, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Φυσικαά 

Πρόσωπα)

■ Παράβολο Ταμείου Νομικών και Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων (Ομόρρυθμες, 

Ετερόρρυθμες)

■ Τέλος Έναρξης Επιτηδεύματος (Φυσικά Πρόσωπα),

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα προσκομίζει στο επιμελητήριο τις αποδείξεις 

κατάθεσης ώστε να καταχωρείται στο φάκελο τους ο αριθμός κατάθεσης, η 

ημερομηνία πληρωμής και η τράπεζα κατάθεσης.

Σε περίπτωση απαλλαγής της εταιρείας από την υποχρέωση καταβολής Φ.Σ.Κ. ή / και 

Τελών Δημοσίευσης στο ΤΑΕ - ΕΠΕ ή / και Τελών υπέρ ΤΑΠΕΤ, πρέπει να 

προσκομισθούν οι απαλλακτικές αποφάσεις.

Οι επιμελητηριακές συνδρομές καθώς και το τέλος καταχώρισης στο πρωτόκολλο 

επωνυμιών (44,02€) καθώς και το χαρτόσημο 2,4% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ θα 

εξοφλούνται στο ταμείο του επιμελητηρίου.

2.3.5 Διαδικασίες Σύστασης Εμπορικών Επιχειρήσεων

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών και εγγράφων από τον ενδιαφερόμενο στο 

επιμελητήριο ξεκινά η διαδικασία δημιουργίας του φακέλου της επιχείρησης σε 

ηλεκτρονική και φυσική μορφή. Μέχρι της οριστικής έγκρισης της έναρξης ο 

φάκελος θα αναγνωρίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα δίνεται με την 

αρχική κατάθεση των εγγράφων.

Με την έγκριση σύστασης της επιχείρησης θα καταχωρείται αυτόματα ένας 

δεκαψήφιος αριθμός (το τελευταίο στοιχείο θα είναι check digit) ο οποίος θα 

αποτελεί τον Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.) της επιχείρησης ή 

του επιτηδευματία. Ο αριθμός αυτός θα αποτελεί και το σημείο αναφοράς στις 

συναλλαγές της επιχείρησης με τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την τήρηση του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Θα δίνεται με τυχαία σειρά και θα παραμένει ο ίδιος 

ακόμα και στις περιπτώσεις μεταβολής της νομικής μορφής της επιχείρησης καθώς
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και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αλλάζει το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης. Στις 

περιπτώσεις λήξης της δραστηριότητας της επιχείρησης ο ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. θα διατηρείται 

και δεν θα δίνεται σε κάποια άλλη επιχείρηση.

Σε περιπτώσεις που μετά την αρχική καταχώρηση μιας επιχείρησης δεν 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της έναρξης σύστασης και λειτουργίας μιας 

επιχείρησης (εντός διαστήματος δύο μηνών) τότε ο φάκελος της θα διαγράφεται 

οριστικά. Αυτό θα συμβαίνει σε περιπτώσεις που οι διαδικασίες δεν ολοκληρώνονται 

με υπαιτιότητα της επιχείρησης.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι εταιρείες που υπάγονται στις Διευθύνσεις Α.Ε. & 

Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής δεν υπάγονται στο 

καθεστώς που περιγράφεται στα επόμενα κεφάλαια αλλά εξακολουθούν να 

ακολουθούν τις διαδικασίες που ορίζονται από τις Διευθύνσεις της Γ.Γ.Ε. Η εισαγωγή 

τους στο Γ.Ε.ΜΗ θα γίνεται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες ενώ διατηρείται και 

οι υποχρέωσή τους να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στην 

επιμελητηριακή αρχή στην οποία ανήκουν.

Στις περιπτώσεις που η ενδιαφερόμενη εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο δεν έχουν 

Α.Φ.Μ. κατά τη διαδικασία σύστασης της επιχείρησης τότε ο ενδιαφερόμενος είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίσει, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, βεβαίωση έναρξης 

εργασιών στην αρμόδια υπηρεσία εισαγωγής των στοιχείων του στο Γ.Ε.ΜΗ. 

(επιμελητήριο ή διευθύνσεις Γ.Γ.Ε.).

2.λ.5.1 Χνώνυμη I -π/ιμώυ

Για την έναρξη λειτουργίας της Α.Ε. απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα και 

παραστατικά τα οποία πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος στο οικείο 

επιμελητήριο:

■ Αντίγραφο καταστατικού,

■ Αίτηση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ.,

■ Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο Ε.Ε., ή Άδεια Παραμονής και Εργασίας 

όλων των νόμιμων εκπροσώπων της Α.Ε. και φωτοτυπία.
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■ Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για κατοίκους χωρών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,

■ Τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης. Σε περιπτώσεις 

παραχώρησης του επαγγελματικού χώρου από τρίτο απαιτείται προσκομίζεται 

ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης της χρήσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό 

μίσθωσης θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη,

■ Ασφαλιστική ενημερότητα για τα μέλη του Δ.Σ. (που είναι κάτοχοι τουλάχιστον 

του 3% του μετοχικού κεφαλαίου) από το αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο (ΤΑΕ, 

ΤΕΒΕ),

■ Δικαστική απόφαση στην περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου στην εταιρεία,

■ Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σε 

περίπτωση που οι διαδικασίες έναρξης γίνονται από τρίτο πρόσωπο,

■ Αποδείξεις κατάθεσης φόρων, εισφορών, τελών και παραβολών.

Σε περίπτωση απαλλαγής της εταιρείας από την υποχρέωση καταβολής ΦΣΚ ή / και 

Τελών Δημοσίευσης στο ΤΑΕ - ΕΠΕ ή / και Τελών υπέρ ΤΑΠΕΤ, πρέπει να 

προσκομισθούν οι απαλλακτικές αποφάσεις.

Με την παράδοση των εγγράφων στο επιμελητήριο ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να 

πληρώσει στο ταμείο του επιμελητηρίου παράβολα, φόρους και συνδρομές.

Το επιμελητήριο αφού παραλάβει, καταχωρήσει όλα τα παραπάνω στοιχεία και 

πιστοποιήσει την καταβολή των τελών, φόρων παραβολών, κλπ. θα αποστέλλει 

ηλεκτρονικά το φάκελο της εταιρείας στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της 

Νομαρχίας της περιοχής ώστε η Διεύθυνση να προβεί σε έλεγχο του καταστατικού 

και στην έκδοση του Αριθμού Μητρώου της Α.Ε. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ). Συγκεκριμένα τα 

δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται στις Διευθύνσεις είναι:

■ Καταστατικό,

■ Σχέδιο ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

(όπως θα έχει συμπληρωθεί κατά τη διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων της 

επιχείρησης),

■ Όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τη Διεύθυνση και έχουν καταχωρηθεί από το 

επιμελητήριο.
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Για τις Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο έως 330.000€, το ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρείται 

άμεσα από το σύστημα και το σχέδιο σύστασης μαζί με το καταστατικό αποστέλλεται 

στο Εθνικό Τυπογραφείο. Η εταιρεία καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο έλεγχος από 

τη Διεύθυνση Α.Ε. πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο στάδιο και σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν ασάφειες, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος (από το επιμελητήριο) και 

γίνονται οι αναγκαίες διορθώσεις οι οποίες ανακοινώνονται σε ένα από τα επόμενα 

τεύχη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Για τις εταιρείες με μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο των 330.000 € η Διεύθυνση Α.Ε. 

διενεργεί τον έλεγχο για τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων και αν δεν έχει 

παρατηρήσεις, εγκρίνει το σχέδιο ανακοίνωσης της σύστασης της εταιρείας, 

καθαρογράφει την απόφαση έγκρισης καταχωρεί το ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.., η εταιρεία 

καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. και η ανακοίνωση σύστασης αποστέλλεται από το 

επιμελητήριο στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Σε περιπτώσεις που η Δ/νση Α.Ε. έχει παρατηρήσεις ως προς την ορθότητα των 

αναγραφόμενων στο καταστατικό, αποστέλλει ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις της, 

ώστε το επιμελητήριο να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για τις αλλαγές που 

απαιτούνται. Η ενδιαφερόμενη υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία απευθύνεται στο 

συμβολαιογράφο του και παραδίδει το νέο καταστατικό στο επιμελητήριο το οποίο θα 

το μεταβιβάσει στη Διεύθυνση Α.Ε. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου η 

Δ/νση Α.Ε. καταχωρεί το ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ., η εταιρεία καταχωρείται στο Γ.Ε.Μ.Η. και το 

επιμελητήριο αποστέλλει την ανακοίνωση σύστασης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Τα επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα να εισάγουν στο σύστημα και να αποστέλλουν 

το φάκελο της εταιρείας την ίδια ημέρα παραλαβής όλων των δικαιολογητικών από 

τους ενδιαφερομένους και οι Δ/νσεις Α.Ε. να ελέγχουν τα δικαιολογητικά και να 

ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους (ηλεκτρονικά) εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Αόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πιστοποίησης 

ηλεκτρονικών υπογραφών η Διεύθυνση Α.Ε. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα 

τηρεί στο αρχείο της την ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας και την απόφαση 

έγκρισης της σύστασης σε φυσική μορφή που θα περιέχει και την υπογραφή του 

Διευθυντή της υπηρεσίας.
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Για τις Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο άνω των 330.000C η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης 

και καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. θα πραγματοποιείται εντός δύο 

εργάσιμων ημερών.

2.3.5.2 Εταιρεία I Ιεμιυμισμένης Ευθύνης

Για την έναρξη λειτουργίας της Ε.Π.Ε. απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα και 

παραστατικά τα οποία πρέπει να προσκομίσει Η ενδιαφερόμενη υπό σύσταση Ε.Π.Ε. 

στο οικείο επιμελητήριο:

■ Το υπογεγραμμένο καταστατικό της συσταθείσας Ε.Π.Ε. μαζί με τη τον αύξοντα 

αριθμό κράτησης επωνυμίας (αν έχει πάρει από το επιμελητήριο τέτοιο αριθμό),

■ Αίτηση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων,

■ Σχέδιο ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Αφορά την ανακοίνωση που αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο,

■ Ειδική άδεια για την άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (για όσες Ε.Π.Ε. 

απαιτείται,)

■ Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο Ε.Ε., ή Άδεια Παραμονής και Εργασίας 

όλων των νόμιμων εκπροσώπων της Α.Ε.,

■ Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για κατοίκους χωρών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,

■ Τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης. Σε περιπτώσεις 

παραχώρησης του επαγγελματικού χώρου από τρίτο απαιτείται προσκομίζεται 

ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης της χρήσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό 

μίσθωσης θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη,

■ Ασφαλιστική ενημερότητα για τα μέλη του Δ.Σ.(που είναι κάτοχοι τουλάχιστον 

του 3% του μετοχικού κεφαλαίου) από το αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο,

■ Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σε 

περίπτωση που οι διαδικασίες έναρξης γίνονται από τρίτο πρόσωπο.

■ Αποδείξεις κατάθεσης φόρων, εισφορών, τελών και παραβολών,

■ Σε περίπτωση απαλλαγής της εταιρείας από την υποχρέωση καταβολής ΦΣΚ ή / 

και Τελών Δημοσίευσης στο ΤΑΕ - ΕΠΕ ή / και Τελών υπέρ ΤΑΠΕΤ, πρέπει να 

προσκομισθούν οι απαλλακτικές αποφάσεις.
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■ Με την παράδοση των εγγράφων στο επιμελητήριο η ενδιαφερόμενη υπό 

σύσταση Ε.Π.Ε. θα κληθεί να πληρώσει στο ταμείο του επιμελητηρίου τη 

συνδρομή για το επιμελητήριο, όπως αυτή ορίζεται από κάθε επιμελητηριακή 

αρχή.

Το επιμελητήριο κάνει αυθημερόν την εισαγωγή των στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και 

αποδίδεται το ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Η σύννομη σύνταξη του καταστατικού γίνεται με ευθύνη 

του συμβολαιογράφου και των νόμιμων εκπροσώπων της επιχείρησης. Το 

επιμελητήριο αποστέλλει την ανακοίνωση σύστασης ηλεκτρονικά στο Εθνικό 

Τυπογραφείο για καταχώρηση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Ομόρρυθμες και 

Ετερόρρυθμες Εταιρείες

2.λ.5.3 Ομόρμυθμη Εταιρεία -Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Για την έναρξη λειτουργίας της Ο.Ε. και Ε.Ε. απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα και 

παραστατικά τα οποία πρέπει να προσκομίσει Η ενδιαφερόμενη υπό σύσταση Ο.Ε. Ή 

Ε.Ε. στο οικείο επιμελητήριο:

■ Το υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό - καταστατικό της συστηνόμενης Ο.Ε. 

ή Ε.Ε. μαζί με τη τον αύξοντα αριθμό κράτησης επωνυμίας (αν έχει πάρει από το 

επιμελητήριο τέτοιον αριθμό),

■ Αίτηση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων,

■ Ειδική άδεια για την άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (για όσες Ο.Ε. ή 

Ε.Ε. απαιτείται),

■ Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο Ε.Ε., ή Αδεια Παραμονής και Εργασίας 

όλων των νόμιμων εκπροσώπων της Α.Ε.,

■ Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για κατοίκους χωρών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,

■ Τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης. Σε περιπτώσεις 

παραχώρησης του επαγγελματικού χώρου από τρίτο απαιτείται προσκομίζεται 

ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης της χρήσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό 

μίσθωσης θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη,

■ Ασφαλιστική ενημερότητα για τα συμβαλλόμενα μέλη του Δ.Σ από το αρμόδιο 

ασφαλιστικό ταμείο,

■ Δικαστική απόφαση στην περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου στην εταιρεία.
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■ Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σε 

περίπτωση που οι διαδικασίες έναρξης γίνονται από τρίτο πρόσωπο,

■ Αποδείξεις κατάθεσης φόρων, εισφορών, τελών και παραβολών.

Σε περίπτωση απαλλαγής της εταιρείας από την υποχρέωση καταβολής ΦΣΚ ή / και 

Τελών Δημοσίευσης στο ΤΑΕ - ΕΠΕ ή / και Τελών υπέρ ΤΑΠΕΤ, πρέπει να 

προσκομισθούν οι απαλλακτικές αποφάσεις.

Με την παράδοση των εγγράφων στο επιμελητήριο ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να 

πληρώσει στο ταμείο του επιμελητηρίου τη συνδρομή για το επιμελητήριο, όπως 

αυτή ορίζεται από την επιμελητηριακή αρχή

Το επιμελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, θεωρεί το 

καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και Διακριτικού 

τίτλου και καταχωρεί τα στοιχεία αυτά όπως και τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

αρχική κατάσταση και αφορούν τις Ο.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ. Η καταχώρηση αυτή γίνεται 

την ίδια ημέρα που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος τα δικαιολογητικά στο επιμελητήριο. 

Υπεύθυνα για την εγκυρότητα του ιδιωτικού καταστατικού - συμφωνητικού είναι τα 

συμβαλλόμενα μέρη.

Με την οριστική καταχώρηση του φακέλου της επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. θεωρούμαι 

ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία σύστασης και έναρξης της λειτουργίας της 

επιχείρησης.

Η όλη διαδικασία δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μια εργάσιμη ημέρα από 

τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος θα καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, 

παράβολα, φόρους, χαρτόσημα και συνδρομές στο επιμελητήριο.

2.λ.5.4 Χτομική επιχείρηση

Για την έναρξη λειτουργίας της ατομικής εταιρείας απαιτούνται τα παρακάτω 

έγγραφα και παραστατικά τα οποία πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος στο 

οικείο επιμελητήριο:

■ Αίτηση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων,

■ Ειδική άδεια για την άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (όταν απαιτείται).
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■ Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο Ε.Ε., ή Άδεια Παραμονής και Εργασίας 

όλων των νόμιμων εκπροσώπων της Α.Ε.,

■ Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για κατοίκους χωρών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,

■ Τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης. Σε περιπτώσεις 

παραχώρησης του επαγγελματικού χώρου από τρίτο απαιτείται προσκομίζεται 

ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης της χρήσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό 

μίσθωσης θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη,

■ Ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο,

■ Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σε 

περίπτωση που οι διαδικασίες έναρξης γίνονται από τρίτο πρόσωπο,

■ Τέλη έναρξης επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Με την παράδοση των εγγράφων στο επιμελητήριο ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να 

πληρώσει στο ταμείο του επιμελητηρίου τη συνδρομή για το επιμελητήριο, όπως 

αυτή ορίζεται από την επιμελητηριακή αρχή

Το επιμελητήριο συμπληρώνει τα στοιχεία και τα καταχωρεί στο Γ.Ε.ΜΗ. το φάκελο 

της ατομικής επιχείρησης.

2.3.6 Διαδικασίες Μεταβολής και Μετατροπής Εταιρειών

Οι επιχειρήσεις αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς που υπόκεινται σε συνεχείς 

αλλαγές για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιούνται. Οι διαδικασίες μεταβολής και μετατροπής των εταιρειών, όλων 

των μορφών, δηλώνονται στο επιμελητήριο της περιφέρειας το οποίο αναλαμβάνει να 

εισάγει τα νέα στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. ενώ για τις Ανώνυμες Εταιρείες τις όποιες 

αλλαγές ελέγχει και εγκρίνει η Διεύθυνση Α.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της 

περιοχής που υπάγεται η επιχείρηση.

Οι μεταβολές που αφορούν τη νομική υπόσταση των εταιρειών (αλλαγή εταιρικής 

μορφής, μεταβολή καταστατικού κ.ά.) καθώς και οι ανακοινώσεις τους (Αποφάσεις 

Γενικών Συνελεύσεων κ.ά.) πρέπει να δηλώνονται εντός δεκαπέντε ημερολογιακών 

ημερών στο επιμελητήριο (μαζί με τα αποδεικτικά έγγραφα). Τον έλεγχο της 

νομιμότητας των μεταβολών για τις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και τις Ατομικές Επιχειρήσεις 

διενεργεί ο νομικός σύμβουλος του επιμελητηρίου.
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Μεταβολές που αφορούν στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας της 

επιχείρησης, δεν αναφέρονται σε επίσημα έγγραφα (καταστατικό κλπ), δεν 

υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση αλλά αποτελούν στοιχεία που εισάγονται στο 

μητρώο θα δηλώνονται την 15η ημέρα κάθε εξαμήνου ή την αμέσως επόμενη 

εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση που η 15η είναι αργία (15/06-15/12). Συγκεκριμένα, 

τέτοιες μεταβολές αφορούν α)νέα Προϊόντα / Υπηρεσίες (Παραγόμενα Προϊόντα, 

Brand Name, Παρεχόμενες Υπηρεσίες,) και β) Απόσυρση Προϊόντων / Υπηρεσιών 

(για την απόσυρση θα αναγράφεται μόνο ο κωδικός ο οποίος θα καταχωρείται στο 

πεδίο που θα υπάρχει. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα πλήρη ιστορικό για 

κάθε προϊόν της εταιρείας).

Όλες οι μεταβολές θα δηλώνονται στο επιμελητήριο και θα ελέγχονται είτε από το 

ίδιο (Ε.Π.Ε.. Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές) είτε από τη Διεύθυνση Α.Ε. των Νομαρχιών 

(Α.Ε.). Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, την αποστολή της ανακοίνωσης στο Εθνικό 

Τυπογραφείο θα ολοκληρώνεται η διαδικασία μεταβολής.

2.5.6.1 Ανώνυμη Εταιρεία

Η Ανώνυμη Εταιρεία δηλώνει τις μεταβολές στο επιμελητήριο, προσκομίζοντας και 

τα αποδεικτικά έγγραφα (όταν αυτό απαιτείται) οι οποίες εισάγονται στο φάκελο της. 

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση προσκομίζει και τις αποδείξεις κατάθεσης φόρων, 

εισφορών παραβολών και τελών. Όταν οι μεταβολές υπόκεινται σε έλεγχο και 

έγκριση, τότε αποστέλλονται ηλεκτρονικά, στη Διεύθυνση Α.Ε. της Νομαρχίας.

ΐ)Επιμελητήριο

Για τις Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο έως 330.000€, το επιμελητήριο στέλνει τις την 

ανακοίνωση μεταβολής, το καταστατικό (όταν οι μεταβολές είναι κωδικοποιημένες) 

και τις αποδείξεις πληρωμής των εισφορών στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. 

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Α.Ε. της Νομαρχίας σε 

μεταγενέστερο στάδιο της και σε περίπτωση που διαπιστωθούν ασάφειες, 

ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος (από το επιμελητήριο) και γίνονται οι αναγκαίες 

διορθώσεις οι οποίες ανακοινώνονται σε ένα από τα επόμενα τεύχη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
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ϋ) Διεύθυνση Α.Ε. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Η Διεύθυνση παραλαμβάνει το φάκελο της εταιρείας για έλεγχο και έγκριση.

Για τις εταιρείες με μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο των 330.000 € η Διεύθυνση 

διενεργεί τον έλεγχο για τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων και αν δεν έχει 

παρατηρήσεις τις εγκρίνει και η διαδικασία δημοσιοποίησης των μεταβολών 

θεωρείται περατωμένη. Σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος 

(μέσω επιμελητηρίου), συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και οι διαδικασία 

ολοκληρώνεται με την έγκριση από τη Διεύθυνση Α.Ε., την εισαγωγή των 

διορθωμένων στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την αποστολή τους από το επιμελητήριο 

στο Εθνικό Τυπογραφείο. Οι διορθώσεις δημοσιεύονται σε ένα από τα επόμενα τεύχη 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Σε περιπτώσεις που η Δ/νση Α.Ε. έχει παρατηρήσεις ως προς την ορθότητα των 

αναγραφόμενων αποστέλλει ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις της, ώστε το 

επιμελητήριο να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για τις αλλαγές που απαιτούνται. Ο 

ενδιαφερόμενος απευθύνεται στο συμβολαιογράφο του και παραδίδει τα διορθωμένα 

έγγραφα στο επιμελητήριο το οποίο θα τα μεταβιβάσει στη Διεύθυνση Α.Ε. Μόλις 

ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης από τη η Δ/νση Α.Ε. οι μεταβολές 

καταχωρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η. και το επιμελητήριο αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα 

στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Τα επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα να αποστέλλουν το φάκελο της εταιρείας την 

ίδια ημέρα παραλαβής όλων των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους και οι 

Δ/νσεις Α.Ε. να ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους (ηλεκτρονικά) εντός της επόμενης 

εργάσιμης ημέρας (εκτός των εταιρειών με μετοχικό κεφάλαιο έως 33Θ.ΟΟΟ€).

2.3.<ι.2 Εταιρεία ΙΙεμιυμιπμένης Ευθύνης

Η Ε.Π.Ε. δηλώνει τις μεταβολές στο επιμελητήριο, προσκομίζοντας τα αποδεικτικά 

έγγραφα (όταν αυτό απαιτείται) και τις αποδείξεις καταθέσεων φόρων, τελών, 

παραβολών και εισφορών και τα στοιχεία εισάγονται στο φάκελο της.

Το επιμελητήριο κάνει την εισαγωγή των στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ (την ίδια μέρα). Η 

εγκυρότητα του καταστατικού γίνεται με ευθύνη του συμβολαιογράφου και των



Γενικό Εμπορικό Μητρώο 43

νόμιμων εκπροσώπων της επιχείρησης. Το επιμελητήριο αποστέλλει το καταστατικό, 

την ανακοίνωση μεταβολής και την απόδειξη πληρωμής των εισφορών ηλεκτρονικά 

στο Εθνικό Τυπογραφείο.

2.3.6.3 Ομόμρυθμη. Ετερόρρυθμη και Ατομική Εταιρεία

Οι Ο.Ε. και Ε.Ε. δηλώνουν τις μεταβολές τους στο επιμελητήριο καταθέτοντας και τα 

αποδεικτικά έγγραφα (αν είναι υποχρεωτικό) και τις αποδείξεις πληρωμής. Οι 

μεταβολές καταχωρούνται αυθημερόν στο Γ.Ε.ΜΗ. και η διαδικασία μεταβολής 

θεωρείται περατωμένη.

2.3.7 Αλλαγή Νομικής Μορφής

Ο μετασχηματισμός της νομικής μορφής μιας εταιρείας θα γίνεται με βάση την 

κείμενη νομοθεσία. Οι διαδικασίες που προβλέπονται θα πραγματοποιούνται από τα 

επιμελητήρια με τρόπο ανάλογο με αυτόν της έναρξης λειτουργίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο φάκελος της μεταβαλλόμενης εταιρείας θα παραμένει ενιαίος 

και δεν θα αλλάζει ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να διασφαλίζεται η ιστορική απεικόνιση 

της.

2.3.8 Διαγραφή Εταιριών & Φυσικών Προσώπων από το Γ.Ε.ΜΗ.

Κατά τη διαγραφή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ενός υπόχρεου, τηρούνται στο 

ΓΕΜΗ σε χωριστό αρχείο διαγραμμένων επιχειρήσεων τα στοιχεία της επιχείρησης 

αλλά αυτά τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε άμεση ζήτηση για τη διαγραφείσα 

επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

■ Ο ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. της διαγραφείσας,

■ Η επωνυμία της κατά τη διαγραφή,

■ Ο αριθμός του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΠΕ) στο οποίο 

δημοσιεύτηκε η πράξη περί διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.

Ο ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. του διαγραφέντος διατηρείται και δεν θα δίνεται σε άλλη επιχείρηση. 

Τα υπόλοιπα στοιχεία θα βρίσκονται στη διάθεση της αρχής τήρησης του μητρώου 

για λόγους ιστορικής και στατιστικής τήρησης του αρχείου διαγραμμένων εταιρειών, 

δεν θα είναι όμως δημοσιοποιήσημα.

Ακολουθεί η ενδεικτική ανάλυση των οντοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

3.1 Παρατεταμενη Στασιμότητα Των Ελληνικών Μεταφορών

Παρατεταμένη στασιμότητα χαρακτηρίζει τις ελληνικές μεταφορές ενώ 

δυσμενέστερη είναι η κατάσταση στις διεθνείς οδικές μεταφορές. Οι ελληνικές 

μεταφορές μειονεκτούν σημαντικά σε σχέση με αυτές των άλλων χωρών μελών της 

Ε.Ε και αυτό λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας.

Στο χώρο των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, για τον οποίον υπάρχουν 

σχετικά στατιστικά στοιχεία, δραστηριοποιούνται 562 εταιρίες, η πλειοψηφία των 

οποίων έχουν τη νομική μορφή της ΙΜΕ -ΕΠΕ (άρθρο 3 του Ν. 383/76). Η μεγάλη 

προτίμηση των μεταφορέων στη μορφή αυτών των εταιριών οφείλεται στο γεγονός 

ότι ο ίδιος ο νόμος ορίζει ελάχιστο όριο μεταφορικής ικανότητας, για κάθε 

επιχείρηση εθνικών ή διεθνών μεταφορών τους 200 τόνους (σήμερα το όριο αυτό έχει 

γίνει 110 τόνοι). Όσον αφορά στη δύναμη του στόλου των φορτηγών διεθνών 

μεταφορών αυτή ανέρχεται στα 5.000 φορτηγά ενώ το σύνολο των φορτηγών Δ.Χ της 

χώρας είναι περίπου 33.000 (εθνικών και διεθνών μεταφορών).

3.1.1 Οι Οδικές Μεταφορές στις χώρες της Ε.Ε.

Γενικά οι μεταφορές των κρατών των υπολοίπων μελών γίνονται απρόσκοπτα χωρίς 

οποιοδήποτε εμπόδιο με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους 

αυτών, ενώ παράλληλα υφίσταται ικανοποιητική) ζήτηση των υπηρεσιών του κλάδου. 

Έτσι τα κόμιστρα διαμορφώνονται σε τέτοια επίπεδα ώστε να αποδίδουν ένα καλό 

συντελεστή κέρδους που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προβαίνουν στην 

αντικατάσταση του στόλου των φορτηγών τους με οχήματα νέας τεχνολογίας που 

είναι ταχύτερα, ασφαλέστερα, καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα φιλικά προς το 

περιβάλλον και έχουν χαμηλότερο κόστος συντήρησης.
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Μέσα λοιπόν σε αυτό το καλό κλίμα μετά τη σημαντική αύξηση των ανταλλαγών 

μεταξύ των κρατών μελών (λόγω της οικονομικής ολοκλήρωσης και της δημιουργία 

ενιαίας αγοράς μεταφορών εξαιτίας της απελευθέρωσης αυτών με τον κανονισμό 

881/92) παρατηρείται μια συνεχής αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των μεταφορών 

μεταξύ των κρατών μελών. Την ίδια περίοδο οι ελληνικές μεταφορές παρουσιάζουν 

μια παρατεταμένη στασιμότητα που τα τελευταία πέντε χρόνια έχει μεταβληθεί σε 

φθίνουσα πορεία. Δυσμενέστερη είναι η κατάσταση στις διεθνείς οδικές μεταφορές. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σε όλη την Ε.Ε ο μέσος όρος των διεθνών μεταφορών 

αποτελεί το 50% του συνολικού όγκου των οδικών μεταφορών, στην Ελλάδα ο 

αντίστοιχος δείκτης είναι 10%.

3.1.2 Προβλήματα Των Οδικών Μεταφορών

Τα προβλήματα των οδικών μεταφορών επικεντρώνονται:

> σε αυτά που απορρέουν από τη γεωγραφική θέση της χώρας μας, τα οποία 

αφορούν μόνο τους διεθνείς μεταφορείς,

> στα προβλήματα που οφείλονται στους πλημμελείς ελέγχους των αρμόδιων 

ελεγκτικών οργάνων για τη νομιμότητα της κυκλοφορίας και της μεταφορά 

φορτηγών αυτοκινήτων τρίτων κυρίως γειτονικών χωρών και φορτηγών ελληνικής 

ιδιοκτησίας μεταφορικών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί σε άλλες χώρες μέλη 

της Ε.Ε και

>■ σε αυτά που συνδέονται με τη λαθρομετανάστευση από ορισμένα λιμάνια της 

χώρας.

Συγκεκριμένα η ιδιάζουσα γεωγραφική θέση της χώρας μας που βρίσκεται στη 

νοτιοανατολική άκρη της Ευρώπης μακριά από τα μεγάλα ευρωπαϊκά καταναλωτικά 

κέντρα είναι μειονεκτική για την ανάπτυξη των διεθνών σιδηροδρομικών και οδικών 

μεταφορών. Οξύτερα όμως είναι τα προβλήματα στις οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές. Η Ελλάδα αφενός μεν δεν έχει κοινά χερσαία σύνορα με τις άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου δε μεταξύ αυτής και των άλλων κρατών μελών 

της Ε.Ε παρεμβάλλονται τρίτες χώρες. Τα χαρακτηριστικά αυτά παραμένουν και 

μετά την ένταξη των 15 νέων κρατών μελών της Ε.Ε. Οι χώρες αυτές στην 

πλειοψηφία τους επιβάλουν ποσοτικούς περιορισμούς με τον καθορισμό 

ποσοστώσεων (αριθμό αδειών διέλευσης), διοικητικών περιορισμών (μέγιστο
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επιτρεπόμενο βάρος, βάρος ανά άξονα, απαγόρευση διέλευσης σε ορισμένους 

δρόμους κα) ή οικονομικών επιβαρύνσεων με την επιβολή τελών διέλευσης και 

διοδίων.

Ο πλημμελής έως ανύπαρκτος έλεγχος της νομιμότητας τόσο της κυκλοφορίας των 

ξένων φορτηγών όσο και της μεταφοράς έχει ως αποτέλεσμα να οργιάζει η παράνομη 

κυκλοφορία και η παράνομη μεταφορά κυρίως από φορτηγά που είναι ταξινομημένα 

στις γειτονικές μας τρίτες χώρες με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αθέμιτου, για τις 

ελληνικές μεταφορές, ανταγωνισμού. Εξαιτίας του πλημμελούς αυτού ελέγχου οι 

οδηγοί μεταφέρουν με τα φορτηγά τους λαθρομετανάστες σε άλλες χώρες με 

καταστροφικές επιπτώσεις τόσο για τον επιχειρηματία όσο και για τον οδηγό.

3.1.3 Κλάδος Οδικών Διαμεταφορών (ICAP, 2/12/2003)

Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς ανήκουν στον ευρύτερο κλάδο των μεταφορών και 

αποτελούνται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σχεδίασμά, την 

οργάνωση και την εξυπηρέτηση γενικότερα της εμπορευματικής μεταφοράς. Έναντι 

των μεταφορικών επιχειρήσεων οι διαμεταφορικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την 

επιμέλεια της μεταφοράς. Σε γενικές γραμμές, η δραστηριότητά τους συνίσταται στην 

ανάληψη της ευθύνης εξεύρεσης του μεταφορέα, στη συγκέντρωση και 

«ομαδοποίηση» των φορτίων διαφορετικών πελατών και στη γενικότερη 

παρακολούθηση της μεταφοράς.

Η ζήτηση για τις υπηρεσίες του εξεταζόμενου κλάδου είναι το άμεσο αποτέλεσμα της 

ζήτησης για εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνται από 

παράγοντες όπως η παραγωγική δραστηριότητα και η εξέλιξη του εμπορίου 

(εγχώριου και εξωτερικού) της χώρας. Σε ότι αφορά τις οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές, η ανάπτυξή τους επηρεάζεται και από τις σχετικές υποδομές (δρόμοι, 

εμπορευματικά κέντρα κλπ.), η βελτίωση των οποίων καθιστά την οδική μεταφορά 

εμπορευμάτων ταχύτερη και πιο συμφέρουσα οικονομικά. Η ευελιξία που προσφέρει 

η οδική μετακίνηση των εμπορευμάτων, δηλαδή η αμεσότητα της διεκπεραίωσης και 

η δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης από και προς τα πλέον απομακρυσμένα 

σημεία, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση της ανάπτυξης των σιδηροδρόμων στην 

Ελλάδα, κατέστησε τον οδικό τομέα σε κυρίαρχο τρόπο χερσαίας εμπορευματικής 

μεταφοράς για τη χώρα μας. Οι σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση των αποθηκών.
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ευνοούν την τήρηση μικρότερου όγκου αποθεμάτων και «επιβάλλουν» σε εμπορικές 

και βιομηχανικές επιχειρήσεις την πραγματοποίηση συχνότερων - μικρότερου όγκου 

- μεταφορών. Επίσης, ένας ακόμα παράγοντας που λειτουργεί ενισχυτικά στην πορεία 

εργασιών του κλάδου, είναι και η προσφορά από τους διαμεταφορείς ευρύτερου 

φάσματος υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν στα διάφορα 

στάδια αποθήκευσης και διανομής και η σταδιακή είσοδός τους στον κλάδο της 

παροχής υπηρεσιών logistics. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες και τα συνεπαγόμενα 

οφέλη, αποτελούν σημαντικό κίνητρο για εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις 

προκειμένου να προχωρήσουν σε outsourcing (εκχώρηση σε τρίτους) των 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην προσφορά υπηρεσιών διαμεταφοράς, 

διακρίνονται σε αυτές που ασχολούνται με τις εντός Ελλάδας μετακινήσεις και σε 

αυτές που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς διαμεταφορές. Στον κλάδο των διεθνών 

διαμεταφορών δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, με τις 

μεγαλύτερες από αυτές να διαθέτουν τμήματα οδικών, αεροπορικών, θαλάσσιων ή 

και σιδηροδρομικών διαμεταφορών, εκμεταλλευόμενες τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων. Στις μικρότερου μεγέθους 

(βάσει πωλήσεων) επιχειρήσεις, παρουσιάζεται πιο συχνά το φαινόμενο της 

αποκλειστικής δραστηριοποίησης σε έναν μόνο τομέα, με κυρίαρχη μορφή τις οδικές 

διαμεταφορές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, στον τομέα των εθνικών 

διαμεταφορών δραστηριοποιούνται περί τις 300 επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 

αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασίας με πανελλαδική κάλυψη. Σε ότι αφορά την 

οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, τόσο διεθνών όσο και εθνικών 

διαμεταφορών, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά 

στοιχεία υποδεικνύουν ότι η σχετικά μικρή αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από 

οριακή μείωση των αντίστοιχων περιθωρίων κέρδους.

Από την επεξεργασία στοιχείων τα οποία συλλέχθηκαν κατά την πρωτογενή έρευνα, 

προέκυψε το μέγεθος των υπηρεσιών διεθνών και εθνικών οδικών διαμεταφορών για 

την περίοδο 1998-2002. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα έσοδα των επιχειρήσεων, που 

προέρχονται μόνο από τις υπηρεσίες οδικής διαμεταφοράς. Η αξία των υπηρεσιών 

διεθνών οδικών διαμεταφορών, αυξήθηκε από €314,0 εκ. το 1998 σε €455,0 εκ. το 

2002, ο δε μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου



Εμπορευματικά Κέντρα 49

διαμορφώθηκε σε 9,7%. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 2002 η αύξηση του 

συνολικού μεγέθους της αγοράς ήταν οριακή (1,6%) έναντι του 2001. Σύμφωνα με 

πηγές της αγοράς, η συγκεκριμένη εξέλιξη οφείλεται κυρίως σε κάμψη των 

αντίστοιχων εξαγωγών. Όσον αφορά την αγορά των εθνικών διαμεταφορών, ο μέσος 

ετήσιος ρυθμός μεταβολής κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2002 διαμορφώθηκε 

σε 4,6%. Η ετήσια αύξηση περιορίστηκε σε μόλις 1,1% το διάστημα 2002/2001 

(€285,0 εκ. το 2002 από €282,0 εκ. το 2001). Πέρα από τις γενικότερες εξελίξεις στην 

εγχώρια βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα, ο τομέας των εθνικών 

διαμεταφορών επηρεάζεται και από τον ανταγωνισμό που προέρχεται από 

διαφορετικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

logistics (3PL) και εταιρίες ταχυμεταφορών (couriers).

3.2 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Η ανάγκη για αλλαγή του καθεστώτος των μεταφορών στην Ελλάδα ήταν εμφανής 

την τελευταία δεκαετία, καθώς οι επιχειρήσεις του κλάδου ζητούσαν αύξηση των 

κρατικών επιχορηγήσεων, ενσωμάτωση των προτάσεων του Ελληνικού 

Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών σε ένα θεσμικό πλαίσιο και 

εντατικοποίηση όλων των διαδικασιών με στόχο τη ψήφιση ενός νόμου στο 

Κοινοβούλιο. Εναγωνίως διατυπώνονταν προτάσεις τα τελευταία χρόνια για να 

τεθούν σε λειτουργία οι μηχανισμοί ίδρυσης Διεθνών Εμπορευματικών Κέντρων, 

καθώς επίσης και για να ενταχθούν στην εθνική πολιτική, όταν στην Ιταλία ήδη 

συζητούν για το τρίτο κατά σειρά θεσμικό πλαίσιο.

Ο κλάδος των ελληνικών μεταφορών, με κύριους εκφραστές τον Ελληνικό 

Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών και τα Ελληνικά Επιμελητήρια, σε 

συνεργασία με το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις αρμόδιες 

ελληνικές αρχές έχει πλέον εισέλθει - στο πλαίσιο πάντα των σύγχρονων ευρωπαϊκών 

εμπειριών - σε μια περίοδο συντονισμένης προσπάθειας για προώθηση, τεκμηρίωση 

και ανάπτυξη ενός Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων στη χώρα μας. Τη δημιουργία 

των Εμπορευματικών Κέντρων ως ειδικότερη μορφή Βιομηχανικής και
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Επιχειρηματικής Περιοχής (ΒΕΠΕ) προβλέπει το σχέδιο νόμου «Ίδρυση και 

λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και άλλες διατάξεις». Συνημμένα σε 

παράρτημα στο τέλος της εργασίας παρατίθεται το σχέδιο νόμου της 13/01/2004, το 

οποίο τελικά λόγω αλλαγής της κυβέρνησης καθώς επίσης και των προτεραιοτήτων 

του κράτους για κάλυψη αναγκών των Ολυμπιακών αγώνων, δεν ψηφίστηκε και 

βρίσκεται σε αναμονή.

Ως Εμπορευματικά Κέντρα ορίζονται οι ειδικές οριοθετημένες ζώνες 

δραστηριοτήτων μεταφορών και logistics εξοπλισμένες με κατάλληλα δίκτυα 

τεχνικής υποδομής και εξοπλισμό μεταφόρτωσης, ανοικτές στην εγκατάσταση των 

ενδιαφερομένων επιχειρήσεων των σχετικών κλάδων (μεταφορέων, διαμεταφορέων, 

πρακτόρων κα) με δυνατότητα διαφορετικών μέσων μεταφοράς, μέσω κατάλληλων 

χωροθετήσεων. Τα Εμπορευματικά Κέντρα δίνουν τη δυνατότητα για χρήση 

«κοινών» υπηρεσιών (τηλεματική - τηλεπικοινωνίες, τελωνείο, κτηνιατρικός - 

γεωπονικός έλεγχος, τράπεζα, εστιατόριο, ξενοδοχείο, ασφάλεια, σταθμός καυσίμων 

κ.λπ.). (Κέρδος, Μάρτιος 2004)

Ορισμένες από τις βασικές τους λειτουργίες είναι (www.economist.gr):

> συγκέντρωση, ομαδοποίηση, οργάνωση και ανασύνθεση φορτίων

> ανάπτυξη συνεργείων μεταξύ εγκατεστημένων επιχειρήσεων 

r πρόσβαση σε δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών

> ανάπτυξη υποστηρικτικών λειτουργιών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας με 

οργάνωση της συμβατικής και της εξειδικευμένης αποθήκευσης, της συσκευασίας και 

αποσυσκευασίας προϊόντων, της συγκρότησης και αποστολής φορτίων, της 

διαχείρισης εγγράφων, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και 

βελτιστοποίησης διαδικασιών και της αποτελεσματικής οργάνωσης της τελικής 

διανομής των εμπορευμάτων

Οι αναμενόμενες συνέπειες αφορούν στη μείωση του κόστους μεταφοράς για τις 

επιχειρήσεις με δημιουργία υψηλότερων συντελεστών πληρότητας των μεταφορικών 

μέσων, στις συνεργασίες μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τον καταμερισμό επενδύσεων και κόστους 

κοινών υπηρεσιών και εξοπλισμού που κάθε μεμονωμένη μικρομεσαία επιχείρηση

http://www.economist.gr
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δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί, στη δημιουργία εισοδήματος και νέων θέσεων 

απασχόλησης.

Με το νομοσχέδιο καθορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί της ίδρυσης Εμπορευματικών 

Κέντρων, οι υπηρεσίες που πρέπει αυτά να προσφέρουν στις εγκατεστημένες 

επιχειρήσεις, οι βασικές αρχές καθορισμού τους, οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες. 

Επιπλέον καθορίζεται ότι η ίδρυση και λειτουργία των Εμπορευματικών Κέντρων θα 

γίνει από Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου, ο οποίος έχει τη μορφή της Ανώνυμης 

Εταιρίας και συμμετέχουν ιδιώτες, ΟΤΑ ή φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ο 

φορέας Εμπορευματικού Κέντρου πρέπει να διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 

το 10% του επενδυτικού σχεδίου, να έχει εξασφαλίσει τη χρήση της έκτασης που 

προτείνει και τα απαραίτητα επενδυτικά κεφάλαια και να υποβάλει master plan, 

επενδυτικό σχέδιο, μελέτη σκοπιμότητας, κυκλοφοριακή μελέτη, μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. Παράλληλα προβλέπεται (ϊ) ο καθορισμός του 

Κέντρου να γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών ΥΠΕΧΩΔΕ, 

Ανάπτυξης, Μεταφορών καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, εάν η έκταση βρίσκεται 

μέσα σε ζώνη λιμένα (ϋ) η δυνατότητα επιχορήγησης μέρους του Επενδυτικού 

Σχεδίου από το Δημόσιο. Η επιχορήγηση φτάνει το ανώτατο όριο των Περιφερειακών 

Ενισχύσεων που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ακριβώς ισχύει 

και για τις ΒΕΠΕ. Για την επιχορήγηση έχει δημοσιευτεί πρόσκληση ενδιαφέροντος 

για κάθε περιοχή ξεχωριστά με την οποία ορίζονται το ανώτατο ύψος 

χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, οι ελάχιστες προδιαγραφές 

του Κέντρου, οι ελάχιστες τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις του υποψήφιου 

φορέα, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών κ.τ.λ. 

(Σχέδιο Νόμου. 13/1/2004)

Θα πραγματοποιηθούν 6 διαγωνισμοί για τη δημιουργία 6 Εμπορευματικών Κέντρων

(Ημερήσια, 4/12/2003):

r Στην Κεντρική Μακεδονίας (άξονας Θεσσαλονίκης -Κιλκίς) 

r Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (περιοχή Αλεξανδρούπολης) 

r Στην Ήπειρο (περιοχή Ηγουμενίτσας) 

r Στη Θεσσαλία (άξονας Αάρισας -Βόλου) 

r Στη Δυτική Ελλάδα (περιοχή Πάτρας) 

r· Στην Κρήτη (περιοχή Ηρακλείου)
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αλλά και στο Θριάσιο Πεδίο όπου ο ΟΣΕ προωθεί τη δημιουργία ενός ακόμα 

Εμπορευματικού Κέντρου.

Ωστόσο, ως ένα πρώτο είδος γραφής, υπάρχει ο Προμαχώνας, ο οποίος ξεκίνησε σαν 

ένα διασυνοριακό, εμπορικό εκθεσιακό κέντρο. Στην πορεία έγιναν ιδιωτικές και 

δημόσιες επενδύσεις από το πρόγραμμα ανάπτυξης ιδιωτικών υποδομών Βορείου 

Ελλάδος, με στόχο στη δεύτερη φάση να γίνει το κέντρο αυτό και 

διακομετακομιστικό διασυνοριακό, ενώ σήμερα ήδη, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 

έχει συνδεθεί σιδηροδρομικά με το κέντρο και σε καθημερινή βάση εξυπηρετείται 

ένας ικανός αριθμός εμπορευματοκιβωτίων, που έρχεται στο λιμάνι και μεταφέρεται 

σιδηροδρομικά στο κέντρο για επεξεργασία και επαναπροώθηση σε διάφορους 

προορισμούς. Για τη χρησιμοποίηση του κέντρου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ενώ είναι 

ένα καλό μήνυμα και είναι και ένα καλό δείγμα της κινητικότητας και του 

ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τομέα, παρά το ότι δε θεωρείται το ιδανικό 

εμπορευματικά κέντρο και ίσως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι και η καταλληλότερη.

3.2.1 Χρηματοδότηση των Εμπορευματικών κέντρων

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία έχει καταδείξει ευεργετικές συνέπειες των Εμπορευματικών 

Κέντρων στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από το 2000 το 

Υπουργείο Μεταφορών ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την 

ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων κατά μήκους του Ελληνικού Διευρωπαϊκού 

Δικτύου Μεταφορών. Από τη μελέτη προέκυψε ένας επιτελικός χωροταξικός 

σχεδιασμός σε τρεις φάσεις ανάπτυξης δικτύου, για τους χρονικούς ορίζοντες 2006, 

2010 και 2015 αντίστοιχα. Ως μέθοδος υλοποίησης του ελάχιστου δικτύου 

Εμπορευματικών Κέντρων επιλέχθηκε η συγχρηματοδότηση από δημόσιους και 

ιδιωτικούς πόρους. Για το σκοπό αυτό, το ΥΜΕ έχει εντάξει τη μερική 

χρηματοδότηση του βασικού δικτύου έξι Εμπορευματικών Κέντρων, σύμφωνα με το 

επιτελικό του σχεδίασμά, στο περιφερειακό σκέλος του Γ ΚΠΣ των ανωτέρω 

περιφερειών, ύψους περίπου € 11.740.000 για κάθε Κέντρο, για την περίοδο 2000- 

2006. Ο ιδιωτικός τομέας θα συμπληρώσει τις απαραίτητες επενδύσεις. 

(Ναυτεμπορική, 7/7/2003) Εξάλλου, είναι πιθανόν να υποβληθούν για κάθε 

εμπορευματικά κέντρο περιοχής περισσότερες από μία προσφορές ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον και ανταγωνισμός για 

την ανάληψη του έργου κατασκευής και διαχείρισης των εμπορευματικών κέντρων.
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Με βάση τα όσα προβλέπονται από το σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι, στις προσφορές 

των ιδιωτών θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Υπόδειξη συγκεκριμένης έκτασης, με έγγραφα που να αποδεικνύουν την 

κυριότητα, καταλληλότητα κ.λπ.

2) Σχέδιο γενικής διάταξης.

3) Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη συγκεκριμένη θέση.

4) Μελέτη σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας.

5) Επενδυτικό σχέδιο με πηγές χρηματοδότησης, ποσοστά ίδιας συμμετοχής, 

συμμετέχοντες κ.λπ.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Νίκος Δαστερίδης υπογράμμισε ότι, από το 

1995 ο παραγωγικός κόσμος του Έβρου είχε πρωτοστατήσει στην ίδρυση του φορέα 

που έχει αναλάβει το έργο για την ανάπτυξη των εμπορευματικών κέντρων, του 

Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών. Δήλωσε ότι η 

Αλεξανδρούπολη είναι έτοιμη για να προχωρήσει στην ίδρυση ενός εμπορευματικού 

κέντρου, η ανάπτυξη εργασιών του οποίου είναι εξασφαλισμένη, λόγω των 

σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που θα έχει ο νομός Έβρου με την 

ολοκλήρωση των έργων της Εγνατίας Οδού, των κάθετων οδικών αξόνων προς αυτή 

κ.λπ. που θα επιτρέψουν τη διακίνηση μεγάλων όγκων εμπορευμάτων από και προς 

την Κεντρική Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση με προέλευση ή προορισμό χώρες 

της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Βόρειας Αφρικής. Βασικό όμως πρόβλημα 

παραμένει ότι εδώ και χρόνια έχει υποβαθμισθεί η σημασία των Επιμελητηρίων ως 

βασικών συμβούλων της Πολιτείας για αναπτυξιακά και άλλα οικονομικά θέματα.

3.2.2 Η Πλούσια Ιταλική Εμπειρία (Κέρδος, 4/11/2003)

Στην Ιταλία υφίσταται μια ταυτόσημη άποψη όλων των φορέων, από το ιταλικό 

υπουργείο Μεταφορών, μέχρι και τους τοπικούς παράγοντες σε επίπεδο δήμου και 

περιφέρειας, τις επιχειρήσεις, τους βιομηχάνους, τους εμπόρους και τους αγρότες, για 

την αξία των Εμπορευματικών Κέντρων στη χώρα και πώς αυτά έχουν συμβάλλει 

στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Απαντες είναι συντονισμένοι προς μία 

κατεύθυνση και όλοι συμβάλλουν και συμπράττουν, ενώ πολλές ιταλικές 

μεταφορικές εταιρείες, σε πρώτη φάση, μέσω της μεταξύ τους συνεργασίας και από 

τη συγκέντρωσή τους όλοι μαζί σε έναν μεγάλο χώρο, κατόρθωσαν να επιβιώσουν 

στον ανταγωνισμό και μπόρεσαν να παραμείνουν στην ηγετική θέση του τόπου τους.
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Στη δεύτερη φάση, όταν διαπίστωσαν οι υπεύθυνοι φορείς ότι τα αρχικά 8 κέντρα, τα 

οποία είχαν δημιουργηθεί δεν ήταν αρκετά και έπρεπε να δώσουν έμφαση στην 

περιφέρεια και να δώσουν δυνατότητες και σε άλλες περιοχές να αξιοποιήσουν κάτι 

ανάλογο, όρισαν ένα ευρύτερο αριθμό κέντρων, δίνοντας πάντα έμφαση στην ύπαρξη 

σιδηροδρόμου μέσα στο κέντρο για να υπάρξουν συνδυασμένες μεταφορές. Σήμερα 

αυτά τα κέντρα, τα εμπορευματικά κέντρα, που είναι ήδη σε λειτουργία είναι 26 σε 

όλη την Ιταλία, ενώ υπάρχουν και 4 υπό κατασκευή. Συνολικά 30 κέντρα έχουν 

σύμβαση με το δημόσιο και η χρηματοδότηση στις περιπτώσεις αυτές ανέρχεται στο 

60%. Διαμορφώνεται λοιπόν μία αντίληψη ότι όπως τα λιμάνια έχουν ενισχυθεί από 

το δημόσιο για να μπορέσουν να συνεισφέρουν και να παίξουν το δικό τους ρόλο, 

έτσι και τα εμπορευματικά κέντρα θεωρούνται μία αναγκαία δημόσια υποδομή που 

πρέπει να υπάρχει. Επειδή το concept αυτό των εμπορευματικών κέντρων έχει μακρά 

πνοή, δεν είναι δηλαδή μία επένδυση η οποία θα αποδώσει σε 5 χρόνια, ώστε να έχει 

μία πιο άμεση υποστήριξη από τον ιδιωτικό τομέα, γι’ αυτό και υπάρχει η 

συμπαράσταση του δημοσίου.

Αποθήκες υψηλής ποιότητας - όπου τα φορτηγά αυτοκίνητα φορτώνουν και 

ξεφορτώνουν τα εμπορεύματά τους χωρίς να εισέρχονται σε εσωτερικό χώρο - 

ασφάλεια, προηγμένα logistics, ειδική μελέτη των χώρων, αλλά και ορθός τρόπος 

διαχείρισης των υποδομών, αποτελούν μέρος μόνον των στοιχείων που 

χαρακτηρίζουν τα Εμπορευματικά Κέντρα της Ιταλίας, όπως ενδεικτικά ένα εξ αυτών 

θα περιγράφει παρακάτω.

2.2.2.1 Το Εμπορευματικά Κέντρο της Μπαλόνια

Το Ε.Κ. της Μπολόνια είναι ένα από τα 26 που ήδη λειτουργούν στην Ιταλία. 

Ιδρύθηκε το 1971 έχοντας ήδη στην κατοχή του 4.270.000 τ.μ. γης. εκ των οποίων τα 

2 εκατ. τ.μ. έχουν ήδη καλυφθεί στη διάρκεια των 30 και πλέον χρόνων λειτουργίας 

του, στα πλαίσια πάντα του πρώτου προγράμματος δράσης που είχε θεσπίσει το 

ιταλικό δημόσιο. Με μετοχικό κεφάλαιο, της τάξεως των 13,744 εκατ. Ευρώ, και 

πλειοψηφική συμμετοχή του δημοσίου στο 52,56%, αποτελεί σήμερα μοντέλο 

ανάπτυξης των συνδυασμένων ιταλικών μεταφορών, ή της πολυτροπικότητας (οδικές 

αρτηρίες, τρένα και θαλάσσιες μεταφορές) όπως είθισται να ονομάζονται οι 

συνδυασμένες μεταφορές από τους εκπροσώπους του χώρου.
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Στην ημερίδα που διοργανώθηκε σε έναν από τους συνεδριακούς χώρους του Ε.Κ. 

της Μπολόνια, ο πρόεδρος του κέντρου, Τζιουζέπε Πετρουτσέλι, μίλησε με άκρως 

θερμά λόγια για τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών μεταξύ της 

Ελλάδας και της Ιταλίας, τονίζοντας ότι τα λιμάνια του Μπάρι και του Πρίντεζι 

μπορούν ν' αποτελόσουν συνδετικούς κρίκους με τον Πειραιά και την Πάτρα για 

μεταφορές προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, αρκεί να υπάρξουν επενδύσεις, 

όχι μόνον σε υποδομές, αλλά και σε εμπορικές πρωτοβουλίες. Ο διευθύνων 

σύμβουλος του κέντρου, Γκιλμπέρτο Γκαλόνι, στάθηκε αρχικά στη συμβολή του Ε.Κ. 

της Μπολόνια στην αποσυμφόρηση των ιταλικών δρόμων από τα φορτηγά, 

τονίζοντας ότι ο δήμος και η Περιφέρεια της Μπολόνια είχαν στόχο να φύγουν τα 

φορτηγά από την πόλη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, πράγμα το οποίο 

επιτεύχθηκε το 1985.

Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Γκαλόνι, μέσα στους στόχους ήταν ο ορθός τρόπος 

διαχείρισης των υποδομών, η αύξηση της ποιότητας των μεταφορών και η ανάπτυξη 

της πολυτροπικότητας. Σήμερα έχει ήδη ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο ανάπτυξης 

του κέντρου, με τα 2 εκατ. τ.μ. γης, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες για τη χρήση του 

επόμενου 1 εκατ. τ.μ., με 350.000 τ.μ. καλυμμένης επιφάνειας. Στην όλη διαδικασία, 

η παρέμβαση του δημόσιου τομέα υπήρξε και εξακολουθεί να είναι σημαντική, 

καθώς στην Ιταλία έχει γίνει αντιληπτό ότι το μέλλον του βιομηχανικού συστήματος 

στηρίζεται στις υπηρεσίες. Άλλωστε θα είναι ανέφικτο να ανταγωνιστεί η Ιταλία τις 

υπό ένταξη χώρες, με δεδομένο ότι το κόστος εργασίας τους είναι πολύ χαμηλότερο 

από το δικό της. Με μόλις 11 μόνιμους εργαζόμενους στην παρούσα χρονική στιγμή 

και περίπου 1.350 άτομα που αποτελούν το δυναμικό των μεταφορέων που 

εργάζονται στο Ε.Κ. της Μπολόνια, πρόκειται για μία επίπονη εργασία, η οποία μέχρι 

πρότινος δεν ήταν παρά ένα πείραμα, επιτυχημένο εν τέλει.

Την παρούσα χρονική στιγμή, δια μέσου του Ε.Κ. της Μπολόνια, διακινούνται σε 

ημερήσια βάση 4.500 φορτηγά (είσοδος και έξοδος), σταθμεύουν περίπου 25 τρένα, 

ενώ οι τόνοι εμπορευμάτων που διακινούνται ανήλθαν πέρυσι σε 3.833.000. Μέσα 

στο κέντρο, το οποίο θεωρείται ως ένα από τα πλέον σύγχρονα σε ένα σύνολο 60
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παρόμοιων Ε.Κ. που είναι μέλη της Europlatforms1, έχουν εγκατασταθεί 81 εταιρείες 

μεταφορών και logistics, ενώ οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα 

ανέρχονται σε 164 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μεγεθών, η παρελθούσα χρήση έκλεισε με τζίρο 6 εκατ. ευρώ και οριακά 

κέρδη, ενώ στη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 8 εκατ. ευρώ για 

αγορά οικοπέδων. Η αγορά των οικοπέδων αυτών, σε συνδυασμό με τη γη που είναι 

ήδη αναξιοποίητη, θ’ αποτελέσει τη δεύτερη φάση ανάπτυξης του κέντρου, με την 

κατασκευή των χώρων προς τους υποψήφιους πελάτες να ξεκινά μετά την υπογραφή 

των συμβάσεων μίσθωσης ή ενοικίασης. Όπως ανέφερε ο κ. Γκαλόνι, οι τιμές 

ενοικίασης ή αγοράς των αποθηκευτικών χώρων - οι οποίοι σημειωτέον 

κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα, τόσο για την αντοχή τους όσο και για 

την εξοικονόμηση κόστους έναντι της εναλλακτικής λύσης των μεταλλικών 

κατασκευών - έχουν σταθερές τιμές. Η τιμή ενοικίασης ανέρχεται σε 45 -55 Ευρώ το 

τ.μ. σε ετήσια βάση, ενώ η τιμή αγοράς κυμαίνεται μεταξύ 700-800 ευρώ το τ.μ., 

χωρίς σε αυτά τα κεφάλαια να υπάρχει ίχνος χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά 

κονδύλια.

Η ελληνική πραγματικότητα βρίσκεται μακριά συγκριτικά με εκείνη της Ιταλίας, 

δεδομένου ότι στην Ιταλία έχει γίνει μία δουλειά σε βάθος όχι μόνον χρονικά, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι το Εμπορευματικό Κέντρο της Μπολόνια υφίσταται για πάνω 

από 30 χρόνια (δεύτερο σε μέγεθος στην Ιταλία μετά το αντίστοιχο της Βερόνα), 

αλλά και σε έκταση, ξεκινώντας από τη στρατηγική των μεταφορών, σε επίπεδο 

εθνικό, όπου εκεί έχουν βάλει κάποιους άξονες και κάποιες προτεραιότητες. Στην 

Ιταλία, οι συνδυασμένες μεταφορές αποτελούν μία προτεραιότητα, ενώ τα 

εμπορευματικά κέντρα έχουν ήδη ενταχθεί στη διαδικασία αυτή για διάφορους 

λόγους (Αμανατιάδης).

1 Η Europlatforms είναι μια Ένωση που ξεκίνησε τη δραστηριότητα της γύροι στο ’91-’92. Η Ελλάδα 
έχει συνεργασία μαζί της από τις πρώτες προσπάθειες που ξεκίνησε για τα εμπορευματικά κέντρα, ως 
Συμβούλιο Μεταφορών στην αρχή και ως ΕΣΣΥΜ ένα χρόνο αργότερα. Η Ελλάδα ζήτησε 
συμπαράσταση για να προωθήσει την ιδέα των εμπορευματικών κέντρων στη χώρα, επειδή δεν ήταν 
γνωστή. Από το ’93, η συνεργασία ήταν στενή καθώς και με τη βοήθεια της Europlatforms 
χρησιμοποιήθηκαν οι εμπειρίες που έχουν υπάρξει στα ευρωπαϊκά κέντρα. Το 2000, σε μία γενική 
συνέλευση του ΕΣΣΥΜ που έγινε στο Γύθειο, η Ελλάδα - παρόντος του τότε Ισπανού προέδρου της 
Europlatforms και νυν πρώτου αντιπροέδρου της - αποφάσισε να γίνει μέλος. Το 2001 ανέλαβε την 
προεδρία ο Ιταλός κ. Γκαλόνι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

4.1 Πορεία-Ιστορικό Ελληνικών Εξαγωγών

Οι ελληνικές εξαγωγές οι οποίες την τελευταία δεκαετία περνούν από μια μακρά 

περίοδο στασιμότητας συνεχίζουν να σημειώνουν μείωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της ΕΣΥΕ όσο και της Τραπέζης της Ελλάδος. Εκτός από εξαιρέσεις του παραπάνω 

«κανόνα» η πορεία τους είναι φθίνουσα σε σημείο δραματικής μείωσης της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας, η οποία μονίμως καταλαμβάνει πλέον μία από τις 

τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Δύσης.

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι το πρώτο εξάμηνο του 2000 (ΜΠΕ, 21/12/2000), οι 

εξαγωγές, σε μία από τις εξαιρέσεις, τους σημείωσαν αύξηση της τάξης του 36%, 

συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 1999. Ειδικότερα κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου-Ιουνίου 2000 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 5,87 δισ. Ευρώ. 

Εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση των εξαγωγών με προορισμό τα Βαλκάνια, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, καθώς αυτές προσέγγισαν το 1,2 δισ. ευρώ, 

σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 71%. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασαν αύξηση κατά 17%. Ο διπλασιασμός των εξαγωγών 

της Ελλάδας με προορισμό την Τουρκία, ιδιαίτερα έπειτα από την εξομάλυνση των 

σχέσεων των δύο χωρών, αλλά και την Ιαπωνία, η οποία αποτελεί δύσκολη αγορά, 

αποτελούν μερικά από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της πορείας των εξαγωγών.

Το πρώτο τρίμηνο του 2001 έτος οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 

μικρότερη του 10% (Καθημερινή, 20/9/2001). Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου 

Ελλάδος αιτιολογώντας την εξέλιξη αυτή θεωρεί ότι δεν συντρέχουν οι ιδιαίτερα 

θετικές συνθήκες του προηγούμενου έτους, με την κατακόρυφη ανατίμηση του 

δολαρίου και των πετρελαιοειδών. Η αξία εξαγωγών στο τέλος του 2001 ανήλθε στα 

10,23 δισ. δολάρια, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην προτελευταία θέση της 

παγκόσμιας κατάταξης, ενώ οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ κυμαίνονται περίπου
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στο 9%, τοποθετώντας τη χώρα μας και πάλι στην προτελευταία θέση. Επίσης, το 

μερίδιο συμμετοχής των ελληνικών εξαγωγών στην αγορά της ΕΕ από 0,59% το 1995 

μειώθηκε στο 0,44% το 2001.

Το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την ύφεση 

που πλήττει την Ευρώπη, αναδεικνύουν τα στοιχεία για τις εμπορευματικές 

συναλλαγές της χώρας και τις ελληνικές εξαγωγές, το πρώτο τρίμηνο του 2002

(Ημερήσια, 11/9/2002).

Αναλυτικά, βάσει των στοιχείων της ΕΣΥΕ, στους πρώτους τρεις μήνες του 2002 - 

εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών - οι ελληνικές εξαγωγές προς χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχώρησαν κατά 25,5% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του

2001, καταγράφοντας μείωση της τάξης των 293,2 εκατ. ευρώ. Αντίθετα οι εξαγωγές 

στις τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 2,3%, ποσοστό όμως κατά πολύ μικρότερο από το 

αντίστοιχο κατά 14,6% που είχε παρατηρηθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2001 σε σχέση 

με το 2000. Η υποχώρηση αυτή, παρά το ότι τροφοδοτήθηκε σημαντικά και από τις 

συνθήκες ύφεσης που πλήττουν τη διεθνή οικονομία, δεν παύει να δείχνει την 

υστέρηση της Ελλάδας στο μέτωπο της ανταγωνιστικότητας, συγκριτικά με τα 

υπόλοιπα κράτη - μέλη της ΕΕ. Η συνολική αξία των εισαγωγών δε- εξαιρουμένων 

των πετρελαιοειδών - υποχώρησε κατά 0,7% στο πρώτο τρίμηνο του 2002 

(συγκρινόμενη με το πρώτο τρίμηνο του 2001). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 

ΕΣΥΕ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 5,4% το 

πρώτο τρίμηνο του 2002 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και 

διαμορφώθηκε σε 4,798 δισ. ευρώ (έναντι 4,554 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα 

του 2001) (δεν συμπερίλαμβάνονται σε αυτά οι συναλλαγές των υπηρεσιών και οι μη 

καταχωρημένες συναλλαγές).

Στο υψηλότερο σημείο της σύγχρονης ιστορίας της χώρας έφτασαν οι εξαγωγές κατά 

το διάστημα Ιανουάριου -Νοεμβρίου 2003 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του

2002, σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών 

και Σπουδών του ΣΕΒΕ, βασιζόμενη σε στοιχεία της ΕΣΥΕ Ειδικότερα οι ελληνικές 

εξαγωγές για το παραπάνω διάστημα σημείωσαν αύξηση της τάξης του 8,6%, 

ανερχόμενες σε 8,8εκατ. €, η οποία οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στα βιομηχανικά 

προϊόντα και ιδίως σε εκείνα που είναι υψηλότερης τεχνολογικής στάθμης, όπως τα
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χημικά (Επιλογή, 5/2004). Η εν λόγω πορεία καθιστά εμφανέστερες βασικές 

εξελίξεις, όπως η ανακατάταξη στις κύριες εξαγωγικές αγορές, που οφείλεται στην 

εκρηκτική άνοδο των εξαγωγών προς ΗΠΑ και προς Βουλγαρία.

Τον Απρίλιο του 2004 συνεχίστηκε η πτωτική πορεία των ελληνικών εξαγωγών. 

Συγκεκριμένα οι εξαγωγές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 8,7% σε σχέση με τον 

αντίστοιχο μήνα του 2003, ήτοι από 1.069,4εκατ. € σε 976,2εκατ. €.(ΜΠΕ,

18/6/2004).

Η παραπάνω εξέλιξη, όπως αυτή ενδεικτικά αναφέρεται μέσω της τριετίας, η οποία 

αναλύθηκε, θεωρείται από τον επιχειρηματικό και όχι μόνο κόσμο, αναμενόμενη, με 

δεδομένη την επί σειρά ετών αδιαφορία των διαφόρων κυβερνήσεων και ιδιαίτερα 

την απραξία των αρμόδιων υπουργείων που δεν κατάφεραν να συνδράμουν και να 

κινητοποιήσουν το σημαντικό για την οικονομία της χώρας εξαγωγικό τομέα. Μέσα 

σε τέτοιο οικονομικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα και το συνεχώς 

αυξανόμενο ανταγωνισμό, προερχόμενος από νέες χώρες, μετά την πρόσφατη 

διεύρυνση της Ε.Ε, η πορεία των εξαγωγών απαιτεί υιοθέτηση μιας Εθνικής 

Στρατηγικής Εξαγωγών. Μία Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών, για την οποία αναγκαία 

προϋπόθεση είναι η δημιουργία συντονιστικού οργάνου, στο οποίο θα συμμετέχουν 

οι φορείς που εμπλέκονται στον κλάδο, με αντικείμενο τη σύνθεση των θέσεών τους 

και της εμπειρίας τους, με σκοπό τον συντονισμό των προσπαθειών τους για ενιαία 

δράση στις αγορές του εξωτερικού. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, κατά τον ΣΕΒΕ, 

σήμερα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό καθώς από τις 650 

επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου, μόλις το 10% έχει τη δυνατότητα να 

αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία
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4.2 Επιτακτική Ανάγκη Για Σχεδιαςμο Στρατηγικής Εξαγωγών

Στον ελληνικό χώρο σήμερα οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν εσωτερικές αδυναμίες σε 

καίριους τομείς, όπως (Το Βήμα, 3/3/2003):

> Έλλειψη δεξιοτήτων μάρκετινγκ (π.χ., τοποθέτηση προϊόντων στην αγορά, 

σύγκριση με τον ανταγωνισμό, διαφοροποίηση προϊόντος), καθώς οι 

περισσότερες ΜΜΕ προσανατολίζονται στις πωλήσεις. 

r Έλλειψη πόρων: συχνά εξαγωγικές δραστηριότητες αναλαμβάνονται μόνο από 

τον διευθύνοντα σύμβουλο και από τον υπεύθυνο εξαγωγών όταν υπάρχει. 

r Η τεχνολογία παραγωγής και η ελλιπής πιστοποίηση (π.χ., ISO) συχνά δεν 

ανταποκρίνονται στις αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές απαιτητικών αγορών.

Δε φταίνε όμως μόνο οι ΜΜΕ για τα προβλήματα αλλά υπάρχει και ανεπαρκής 

υποστήριξη των ΜΜΕ από θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: 

α) Υπάρχει περιορισμένη και χαμηλής ποιότητας υποστήριξη εξαγωγικών ΜΜΕ από 

κρατικούς φορείς, όπως ο ΟΠΕ, οι εμπορικοί ακόλουθοι στις πρεσβείες, τα 

υπουργεία, και συγκεκριμένα ανεπαρκής παροχή πληροφόρησης, όπως έρευνες 

αγοράς, περιορισμένες επαφές με πιθανούς συνεργάτες ή πελάτες και περιορισμένη 

κρατική χρηματοδότηση προωθητικών ενεργειών στο εξωτερικό, 

β) Παρατηρείται αδυναμία επίτευξης οικονομιών κλίμακας, δεδομένου του μικρού 

μεγέθους και του κατακερματισμού των ελληνικών ΜΜΕ.

γ) Υπάρχει ανεπαρκής χρηματοδότηση κλαδικών διαφημιστικών εκστρατειών αλλά 

και περιορισμένη ανάληψη συνδυασμένων προωθητικών ενεργειών λόγω αδιαφορίας 

και ευθυνοφοβίας.

Παράλληλα με τα παραπάνω εμφανή προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων 

πραγματοποιήθηκε και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία απαιτεί 

προετοιμασία, εκ μέρους της χώρας, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα 

επιφέρει και καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση από την πλευρά των ελληνικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων μιας στρατηγικής ανάπτυξης ανταγωνιστικών προϊόντων, 

στη βάση του τριπτύχου ποιότητα - τιμή - μάρκετινγκ (Ημερήσια, 28/6/2002). Η
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διεύρυνση αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις για 

το εξαγωγικό εμπόριο της Ελλάδας.

Οι θετικές συνέπειες θα προέλθουν κυρίως από την αύξηση του όγκου του 

εξαγωγικού εμπορίου της Ελλάδας με τις εν λόγω χώρες, με πιθανή εξαίρεση την 

Κύπρο, όπου αναμένεται ένταση του ανταγωνισμού. Η χώρα, επιπλέον, δύναται να 

αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα παρουσιαστούν από το φαινόμενο της 

δημιουργίας εμπορίου μέσω της παροχής ανταγωνιστικών προϊόντων σε σχετικά 

χαμηλές τιμές, δεδομένου ότι η παραγωγική της δομή διακρίνεται, σε ό,τι αφορά στο 

κόστος, από σχετική ανταγωνιστικότητα. Αυτά υπό την προϋπόθεση ότι στις υπό 

ένταξη χώρες θα διατηρηθεί σχετική οικονομική σταθερότητα, καθώς σε άλλη 

περίπτωση οι θετικές συνέπειες θα εξανεμιστούν.

Αναφορικά με τις αρνητικές παραμέτρους της διεύρυνσης, καθώς η συνολική 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στις συγκεκριμένες χώρες είναι ήδη 

περιορισμένη σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές, η σταδιακή αύξηση της 

ευημερίας των εν λόγω χωρών, θα οδηγήσει σε σταδιακή «απαξίωση» τα σημερινά 

ελληνικά προϊόντα, όταν οι τοπικοί καταναλωτές αναμένεται να στραφούν σε 

ακριβότερα και καλύτερης ποιότητας προϊόντα.

4.2.1.Προτάσεις για τη βελτίωση των εξαγωγών (όπως αυτές παρουσιάστηκαν 

διαχρονικά την τελευταία τριετία)

4.2.1.1 I.TOw 2(1(12

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), διακρίνοντας ότι οι ελληνικές 

εξαγωγές και γενικότερα η επιχειρηματική εξωστρέφεια πρέπει να γίνουν αντικείμενο 

συνεχών και συστηματικών προσπαθειών ανάπτυξης, καθώς η υφιστάμενη 

κατάσταση δεν ικανοποιεί καθόλου τις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού κατέθεσε το 2002 έναν κατάλογο με συνολικά 15 

προτάσεις σχετικές με τη βελτίωση των υπηρεσιών, στο Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), με τον οποίο προτείνεται (Ναυτεμπορική, 22/7/2002):
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1. να προηγηθεί μελέτη ανασυγκρότησης και οργάνωσης σύμφωνα με 

«εισαγόμενο» know -how,

2. ο «νέος Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ)» πρέπει να είναι μικρότερος 

σε μέγεθος και τεχνοκρατικά διοικούμενος με μετάταξη προσωπικού, περιορισμό 

δραστηριοτήτων και ανάληψη συντονιστικού κυρίως ρόλου για την υλοποίηση 

της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών,

3. Ο επίσημος εθνικός φορέας για την προώθηση των εξαγωγών πρέπει να έχει 

πρόσβαση σε αυξημένα κεφάλαια σύμφωνα με τους ετήσιους στόχους που θα 

θεσπισθούν και ανάλογα με αυτά των ανταγωνιστών,

4. πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσληψης ειδικών στελεχών και ανάθεσης 

συγκεκριμένων έργων με ταχύτατες και διαφανείς διαδικασίες.,

5. πρέπει να έχει στενότερη επαφή και συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο,

6. πρέπει να μπορεί να αναπτύσσει και να εφαρμόζει εξειδικευμένες υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας,

7. πρέπει να έχει τη δυνατότητα γρήγορης λήψης αποφάσεων και ευελιξίας 

προσαρμογής,

8. πρέπει να παρακολουθεί τεχνοκρατικά την πορεία των διεθνών οικονομικών μας 

σχέσεων και να εντοπίζει προβλήματα και ευκαιρίες, να παίρνει πρωτοβουλίες 

και να προτείνει διορθωτικές κινήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα,

9. πρέπει να ξεφύγει από τη δυσκαμψία του δημόσιου. Η συμμετοχή ιδιωτικών 

φορέων ή ιδιωτών στο management θεωρείται πλέον απαραίτητη,

10. πρέπει να προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,

10α) όλες οι υπηρεσίες σχετικές με τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις πρέπει 

να έχουν την ίδια προϊστάμενη εποπτεύουσα αρχή, δηλαδή σύμφωνα με τις 

πρόσφατες αποφάσεις, το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι στρατηγικό σφάλμα 

υπηρεσίες όπως ο ΟΠΕ να εποπτεύονται από άλλο υπουργείο και 

1 Οβ) η διαμόρφωση του πλαισίου εκείνου που θα εξασφαλίσει τις παραπάνω 

προϋποθέσεις είναι ένα έργο ιδιαίτερα πολύπλοκο, αλλά απαραίτητο για την 

ουσιαστική αναβάθμιση των ελληνικών εξαγωγών.
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4.2.1.2 I το. 2003

Μετά από ένα έτος, το 2003 πραγματοποιήθηκε από το διεθνή οίκο McKinzey μελέτη 

για λογαριασμό του ΣΕΒ, εν ονόματι «Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης» για την 

αναθέρμανση των εξαγωγών και την επαναδημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τον 

νευραλγικό αυτόν τομέα της οικονομίας. Αντικείμενο ανάλυσης της έρευνας ήταν η 

κατάσταση στο χώρο της προώθησης εξαγωγών, οι δράσεις που έχουν αναλάβει 

ανταγωνιστικές χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, αλλά και η δομή που θα πρέπει 

να έχει το Σύστημα Προώθησης Εξαγωγών που επεξεργάζονται και προωθούν από 

κοινού το υπουργείο Οικονομίας και οι παραγωγικοί φορείς. Στην έρευνα προτείνεται 

η δημιουργία, σε όλα τα κράτη που ενδιαφέρουν τη χώρα μας για εξαγωγές, 

Οικονομικής και Εμπορικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), η οποία θα συνεργάζεται στενά με 

την αντίστοιχη πρεσβεία και θα αποτελεί την «εξαγωγική αιχμή του δόρατος» σε 

κάθε κράτος που μας ενδιαφέρει. Οι υπηρεσίες αυτές, οι ΟΕΥ, θα λειτουργούν με 

επιλεγμένα στελέχη που θα κάνουν αντίστοιχο μάρκετινγκ, θα δημιουργούν πλέγμα 

συνεργασίας και θα προωθούν συγκεκριμένα προϊόντα ή ομάδες προϊόντων. (Το 

Βήμα, 3/3/2003)

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) παρέδωσε τη μελέτη του ξένου οίκου 

στο υπουργείο Οικονομίας για συζήτηση και επεξεργασία. Η πρόταση αφορούσε 

κυρίως την εξαγωγική προσπάθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που 

αποτελούν το 95% του συνόλου των επιχειρήσεων στη χώρα μας και δε διαθέτουν 

κανέναν εξαγωγικό μηχανισμό, τόσο με δική τους ευθύνη όσο κυρίως λόγω έλλειψης 

συντονισμού από κάποιο κεντρικό φορέα. Τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε το 

Υπουργείο Οικονομικών στόχευαν στην προώθηση των εξαγωγών αλλά και στην 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων δεδομένου ότι μέσω αυτών η αύξηση της εξαγωγικής 

δραστηριότητας της χώρας καθίσταται πολύ ευκολότερη υπόθεση (Κέρδος 

27/2/2003). Η Ελλάδα ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία δε διέθετε τέτοιου 

είδους δομή υποστήριξης των εξαγωγών της, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη 

της ΕΕ.

Αναλυτικότερα το πακέτο που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:

1. Δημιουργία δικτύου ομάδων / εταιρειών παροχής εξαγωγικών υπηρεσιών. Επίσης 

δημιουργία μητρώου συμβούλων επιχειρήσεων σε θέματα εξαγωγικών



Ε£αγωγέο Μ

διαδικασιών που θα οδηγούν τους επιχειρηματίες στις εξωτερικές αγορές. 

Ειδικότερα, έργο των ομάδων / ατόμων / εταιρειών συμβούλων θα είναι: α) Η 

παροχή συμβούλων / υπηρεσιών για τη δημιουργία εξαγωγικής υποδομής στις 

επιχειρήσεις, β) Ο εντοπισμός των καναλιών προώθησης εξαγωγών, γ) Η 

δημιουργία επαφών στις χώρες υποδοχής. Οι ομάδες αυτές θα αμείβονται από 

τον εξαγωγέα με βάση το αποτέλεσμα (π.χ., ποσοστό επί των τιμολογίων 

εξαγωγής).

2. Αναδιοργάνωση του ΟΠΕ. Ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών

αναδιοργανώνεται και ενεργοποιείται σε στρατηγικό οργανισμό προώθησης 

εξαγωγών. Η αναδιοργάνωση περιλαμβάνει δύο κύριες αλλαγές. Η πρώτη αφορά 

την πιο ενεργό συμμετοχή των φορέων της αγοράς και ιδιαίτερα των εξαγωγέων 

στη λήψη αποφάσεων. Ήδη ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και το 

Επιμελητήριο της Λάρισας συμμετέχουν στο νέο εννιαμελές ΔΣ. Στόχος είναι η 

συμμετοχή στο ΔΣ του ΟΠΕ εκπροσώπων από δύο ακόμη εξαγωγικούς φορείς. 

Με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι οι εξαγωγείς συμμετέχουν στη διαμόρφωση των 

υπηρεσιών τις οποίες επιθυμούν να προσφέρει ο ΟΠΕ στους εξαγωγείς.

3. Ενιαία προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό. Συντονισμός 

προγραμμάτων προβολής και προώθησης εξαγωγών. Ο ΟΠΕ αναλαμβάνει ρόλο 

συντονιστή της ενιαίας προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό. Η 

χρηματοδότηση της προβολής θα γίνει: α) Από τα υπάρχοντα επιχειρησιακά 

προγράμματα του ΚΠΣ-3, που αυτή τη στιγμή αφορούν τη γεωργία και την 

αλιεία. Στις συγκεκριμένες δράσεις υπάρχει προϋπολογισμός 20 και 17 εκατ. 

ευρώ αντίστοιχα, β) Από τον προϋπολογισμό. Η χρηματοδότηση θα αφορά τις 

λοιπές εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων και ιδιαίτερα τις αγορές και τα 

προϊόντα-στόχους. Συνολικά την επόμενη τριετία προβλέπεται να διατεθούν 20 

εκατ. ευρώ για αυτόν τον σκοπό. Σε μερικές περιπτώσεις η προβολή θα αφορά 

κοινές δράσεις με διάφορους φορείς (π.χ., EOT, κλαδικές οργανώσεις) με σκοπό 

την ενιαία προβολή στο εξωτερικό προϊόντων και υπηρεσιών, γ) Στο πλαίσιο της 

αναμόρφωσης του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑΝ θα γίνει πρόταση με 

σκοπό την προβολή και άλλων προϊόντων ιδίως στις αγορές-στόχους. δ) Τέλος, 

διερευνώνται και άλλες πηγές χρηματοδότησης της συγκεκριμένης πολιτικής 

(π.χ., επιμελητήρια).

4. Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και διάχυσης πληροφοριών. Με κέντρο τον 

ΟΠΕ δημιουργείται ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας και διάχυσης πληροφοριών
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ανάμεσα σε όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις που ενεργοποιούνται στις 

εξαγωγές (ΟΠΕ, εμπορικοί ακόλουθοι, επιμελητήρια, σύνδεσμοι εξαγωγέων, 

μεμονωμένοι εξαγωγείς, εταιρείες παροχής εξαγωγικών υπηρεσιών κτλ ). Στόχος 

είναι η διάχυση πληροφοριών. Επίσης, η ήδη υπάρχουσα στον ΟΠΕ υποδομή 

ηλεκτρονικού εμπορίου θα επανασχεδιαστεί παρέχοντας μια πληθώρα υπηρεσιών 

(π.χ., e-marketing) στους ενδιαφερομένους.

5. Επαναστόχευση εξαγωγών. Αξιολόγηση των εξαγωγικών προϊόντων και των

εξαγωγικών προορισμών. Για τον σκοπό αυτόν μεθοδεύεται: α) η ισχυροποίηση 

της θέσης των εξαγωγικών μας προϊόντων που κατέχουν σήμερα αρχηγική θέση 

στο σύνολο των εξαγωγών μας στις αγορές του εξωτερικού· β) η επικέντρωση 

της προσοχής μας σε συγκεκριμένες μεγάλες αγορές ικανές να εξυπηρετήσουν 

τον προαναφερθέντα στόχο. Αναλυτικότερα, επιδιώκεται η συγκέντρωση και η 

άμεση προώθηση προϊόντων που κατέχουν αρχηγική θέση στις εξαγωγές και 

είναι: α) προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και εισοδηματικών

ελαστικοτήτων στις χώρες του βιομηχανικού κόσμου, με έμφαση στις αγορές των 

ΗΠΑ και της Ιαπωνίας· β) προϊόντα συμβατά με τις τάσεις της ζήτησης των 

μεγάλων αγορών της Ρωσίας και της Κίνας. Τα τρόφιμα-ποτά, ένα σύνολο 

ενδιάμεσων προϊόντων (βαμβάκι, κλωστοϋφαντουργικές ίνες, αλουμίνιο, 

προϊόντα σιδήρου), χημικά/πλαστικά, έπιπλα, δερμάτινα είδη και είδη γούνας 

βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας για άμεση επέκταση των 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Στοχευμένες πιλοτικές δράσεις για ανάδειξη των 

εξαγωγικών δυνατοτήτων των περιφερειών θα ξεκινήσει σύντομα. Η πρώτη 

πιλοτική δράση θα ξεκινήσει από τη Θράκη. Σε κάποιες χώρες προορισμού θα 

δημιουργηθούν γραφεία προώθησης ελληνικών εξαγωγών μέσω συμβάσεων με 

τοπικές επιχειρήσεις.

6. Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών1 Στο συμβούλιο αυτό θα 

συζητούνται και θα εντοπίζονται τα προβλήματα των εξαγωγών και θα 

προωθούνται λύσεις. Πρόεδρος θα είναι ο υπουργός Οικονομίας και 

Οικονομικών. Στα μέλη του συμβουλίου θα περιλαμβάνονται κρατικοί φορείς, 

σύνδεσμοι εξαγωγέων, επιμελητήρια, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ

1 Με υπουργική απόφαση της 24/4/2003 ορίστηκε η Σύνθεση, τα Όργανα και η Λειτουργία του 

Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών (ΕΣΕΞ). που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 555Β/8/5/2003. Σε αυτήν 

ορίζεται ο Πρόεδρος και τα 22 Τακτικά Μέλη του Συμβουλίου Επίσης, συστήθηκε η μόνιμη 

Γραμματεία που υποστηρίζει τις εργασίες του ΕΣΕΞ (ΦΕΚ 73 7Β/10/6/2003).
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7. Δράστη ριοποίηση διμερών επιμελητηρίων και διμερών επιχειρηματικών 

ενώσεων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 

επιχειρηματιών με αμοιβαίο ενδιαφέρον. Ειδικότερα, για κάθε χώρα, π.χ. Κίνα, 

θα δημιουργηθεί μια διμερής επιχειρηματική ένωση. Δηλαδή, μια ελληνοκινεζική 

στην Ελλάδα και μια κινεζοελληνική στην Κίνα. Μέλη τους θα είναι 

επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν και στις 

δύο αγορές.

Ως κύριες διαδικασίες του σχεδίου αναφέρονται :

1. Η μικρομεσαία επιχείρηση υποβάλλει την εξαγωγική ιδέα.

2. Ο ΟΠΕ και οι ειδικοί εξαγωγών καθοδηγούν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη του 

εξαγωγικών τους σχεδίων.

3. Οι σύμβουλοι ΟΕΥ επιβεβαιώνουν τη βιωσιμότητα εξαγωγικών σχεδίων στις 

αγορές-στόχους και παρέχουν πιθανές επαφές.

4. Η υλοποίηση των εξαγωγικών σχεδίων διευκολύνεται με επαφές με επιχειρήσεις 

που παρέχουν υπηρεσίες σε εξαγωγικές επιχειρήσεις (τράπεζες, ΟΑΕΠ, 

μεταφορικές, νομικές και φορολογικές υπηρεσίες).

Οι στόχοι του σχεδίου περιγράφονται ως παρακάτω:

r- Να αυξηθεί η συμμετοχή των εξαγωγών στο ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν), 

κατά 1% το χρόνο.

r Παρέχεται καθοδήγηση στις ΜΜΕ για την ανάπτυξη εξαγωγικών σχεδίων μέσω 

συμβούλων και ειδικών εξαγωγών.

r Βοηθά τις ΜΜΕ στη συλλογή ερευνών αγοράς, καταλόγων πιθανών συνεργατών 

και άλλου πληροφοριακού υλικού και συγχρηματοδοτώντας την αγορά κλαδικών 

μελετών.

r Συνδέει τις ΜΜΕ με πιθανούς συνεργάτες στο εξωτερικό με τη βοήθεια των 

συμβούλων ΟΕΥ

r Κινητοποιεί και συντονίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην εξαγωγική 

αλυσίδα, δημόσιο τομέα (υπουργείο Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας, ΟΠΕ, 

ΟΑΕΠ, γραφεία ΟΕΥ), εξαγωγικές επιχειρήσεις και τους συνδέσμους τους (ΣΕΒ, 

ΠΣΕ, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΑ), τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε εξαγωγείς 

(τράπεζες, ασφαλιστικές, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες μεταφορών και 

αποθήκευσης) για τη συλλογή εμπειριών και συμπερασμάτων χρήσιμων στην
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ανάπτυξη προτάσεων θεσμικών αλλαγών και τη βελτίωση της απόδοσης του 

ΟΠΕ

r Τα στελέχη της επιτροπής (Ομάδα διακεκριμένων προσωπικοτήτων) θα 

καθορίζουν τις τύχες των ελληνικών εξαγωγών μέσα από την πενταμελή 

ανώτατη επιτροπή: συν-πρόεδροι οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και 

Εξωτερικών και μέλη ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΕ και του ΟΑΕΠ αλλά και 

ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Ρόλος και σκοπός της πενταμελούς επιτροπής θα είναι η 

καθοδήγηση της πρωτοβουλίας, η πρόκληση ενδιαφέροντος και πληροφόρησης, 

η διευκόλυνση πρόσβασης σε απαιτούμενους πόρους και η προώθηση της 

πρωτοβουλίας ως μιας εθνικής προσπάθειας πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες 

και συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα. Ακριβώς «κάτω» από την επιτροπή θα 

λειτουργεί η Ομάδα Διαχείρισης Προγράμματος (ΟΔΠ), όπου ο ΟΠΕ εκ φύσεως 

βρίσκεται στο επίκεντρο της εξαγωγικής πρωτοβουλίας και κατά συνέπεια θα 

επανδρώσει την ΟΔΠ. Η ΟΔΠ θα είναι όργανο λήψης αποφάσεων και 

διαχείρισης προβλημάτων και θα ασχολείται με το συντονισμό και την εποπτεία 

των συμβούλων εξαγωγών και της Γραμματείας που θα λειτουργεί στο πλαίσιο 

της ΟΔΠ. Προτείνεται επίσης η θεσμοθέτηση των συμβούλων εξαγωγών. 

r Τα γραφεία του εξωτερικού: Νευραλγικής σημασίας θα είναι τα γραφεία 

Οικονομικής και Εμπορικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) όπου θα βρίσκονται εκπρόσωποι 

των ελληνικών εμπορικών και οικονομικών συμφερόντων στο εξωτερικό που θα 

διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στη σύνδεση των ΜΜΕ με τις αγορές- 

στόχους. Κατά την υλοποίηση του εξαγωγικού σχεδίου θα διευκολύνουν επαφές 

με πιθανούς συνεργάτες και θα παρίστανται σε κρίσιμες συναντήσεις. Ακόμη θα 

καλύπτουν κρίσιμα τμήματα της εξαγωγικής αλυσίδας, όπως:

* Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

* Ασφάλιση εξαγωγών.

*Υπηρεσίες μεταφορών και αποθήκευσης.

* Υπηρεσίες πιστοποίησης.
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4.3 Οργανισμοί Ενίσχυσης Εξαγωγών και Εξωςτρεφειας

4.3.1 Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ)

Ο κόσμος της οικονομίας παρατηρεί έλλειψη εθνικής στρατηγικής για τις ελληνικές 

εξαγωγές, με συνέπεια οι εξαγωγικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας τα 

τελευταία χρόνια να είναι κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές. Υπάρχει ο ΟΠΕ κι από την 

άλλη υφίστανται και πολλοί άλλοι φορείς με συναφή δραστηριότητα χωρίς όμως το 

σχετικό κεντρικό σχεδίασμά και τη στρατηγική.

Ο Ο.Π.Ε. είναι μη κερδοσκοπικός δημόσιος οργανισμός που εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια με επιτυχία σε 

θέματα προώθησης εξαγωγών και ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Στελεχώνεται από 110 άτομα και εδρεύει στην Αθήνα, ενώ διατηρεί 

περιφερειακό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με αντίστοιχους Οργανισμούς 

του εξωτερικού και συμμετέχει ως πλήρες μέλος σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Ενώσεις 

Οργανισμών Εξωτερικού Εμπορίου για χάραξη κοινής πολιτικής και αξιοποίηση 

διεθνών και κοινοτικών προγραμμάτων.

Το υπουργείο Οικονομικών μετά από απαιτήσεις των εξαγωγέων και του Συνδέσμου 

πρότεινε να «εκχωρήσει» τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) στους 

συναρμόδιους φορείς (Σύνδεσμοι Εξαγωγέων, Επιμελητήρια), με στόχο να αναδειχθεί 

πραγματικά σε ένα κεντρικό όργανο προώθησης των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες 

φαίνεται ότι απαξιώνονται συνεχώς (Καθημερινή, 29/7/2002). Το Υπουργείο 

αποφάσισε να περιορίσει την παρουσία του Δημοσίου στον οργανισμό και 

παράλληλα σχεδίασε να καλυφθούν οι μισές και πλέον θέσεις στο διοικητικό 

συμβούλιο του ΟΠΕ από εκπροσώπους των φορέων, οι οποίοι θα κληθούν έτσι να 

καθορίσουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες που χρειάζονται από το συγκεκριμένο οργανισμό (2 

θέσεις καλύπτονται πάντα από εκπροσώπους των εργαζομένων). Γι’ αυτό, κατά την 

τελευταία αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕ, σε δύο από τις 

εννέα συνολικά θέσεις, τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων και των 

Εξαγωγικών Φορέων. Σταδιακά ο ΟΠΕ θα μεταβιβαστεί εξ ολοκλήρου στα 

Επιμελητήρια και στους Εξαγωγικούς Φορείς, και θα πάψει να λειτουργεί ως εταιρία 

του Ν. 2414/96. Το υπουργείο δεν είχε εξαρχής αντίρρηση, η πλειοψηφία των μελών
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του Δ.Σ. του ΟΠΕ να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά επειδή κάτι τέτοιο 

προϋπέθετε νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα καθυστερούσε τις όποιες παρεμβάσεις 

σχεδιάζονταν, αποφασίστηκε σε πρώτη φάση να προωθηθεί ο συγκεκριμένος 

σχεδιασμός χωρίς τη δημιουργία σχετικού νόμου.

Σκοπός ήταν να γίνει ο ΟΠΕ ευέλικτος και φιλικός προς τους χρήστες, να καταστεί 

σε ένα μεγάλο βαθμό αυτόνομος οργανισμός, μέσω της ανταποδοτικότητας των 

υπηρεσιών του και να είναι συνδεδεμένος όχι μόνον με τους εξαγωγείς και τα 

Επιμελητήρια, αλλά και τους εμπορικούς ακολούθους στο εξωτερικό. Ο ΟΠΕ πρέπει 

να αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής 

για τις εξαγωγές και για την εφαρμογή της. Ο νέος ΟΠΕ όφειλε να είναι μικρότερος 

σε μέγεθος και τεχνοκρατικά διοικούμενος, να έχει πρόσβαση σε αυξημένα κεφάλαια, 

να διαθέτει τη δυνατότητα πρόσληψης ειδικών στελεχών, να μπορεί να εφαρμόζει 

εξειδικευμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, να παρακολουθεί τεχνοκρατικά την 

πορεία των διεθνών οικονομικών σχέσεων της χώρας, να ξεφύγει από τη δυσκαμψία 

του Δημοσίου με την είσοδο στο μάνατζμεντ ιδιωτικών φορέων ή ιδιωτών και να 

προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ανάμεσα στον 

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ο ΟΠΕ σταδιακά μετατρέπεται σε ένα πραγματικό 

στρατηγικό όργανο άσκησης εξαγωγικής πολιτικής. Σαν τέτοιο δεν μπορεί παρά να 

αντανακλά τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των εξαγωγέων και να προωθεί λύσεις.

4.3.1.1 Αναδιοργάνωση ΟΠΕ (www.ypetho.gr)

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 2003-2007 του Ελληνικού 

Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) προβλέπονται νέες υπηρεσίες και δράσεις 

υπέρ των εξαγωγέων:

r η δημιουργία καταλόγου πιστοποιημένων συμβούλων για την υποστήριξη των 

εξαγωγικών προσπαθειών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

r η βελτίωση της επικοινωνίας με τις ξένες αγορές, 

r η ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου,

r η ανάπτυξη υπηρεσίας με σκοπό την άμεση επίλυση των τρεχόντων 

προβλημάτων των εξαγωγών,

r η δημιουργία ομάδων εργασίας εξειδικευμένων στελεχών επιχειρήσεων με σκοπό 

την υποστήριξη (σχεδίασμά κλπ) της εξαγωγικής προσπάθειας,

http://www.ypetho.gr
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> η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν

Το νέο οργανόγραμμα του ΟΠΕ, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 24 Ιουλίου του 2003 

και που καλείται να εξυπηρετήσει τα ανωτέρω, προβλέπει 7 Διευθύνσεις:

> Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

> Στήριξης Επιχειρήσεων

r Προώθησης και Προβολής

> Πληροφοριακών Συστημάτων

> Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας

> Διοίκησης και Προσωπικού

> Οικονομικές Υπηρεσίες

Ειδικότερα, στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης υπάγονται οι υπηρεσίες 

Εξαγωγικό Marketing, Έρευνες Αγοράς, Μελέτες ανά χώρα & προϊόν, Τεχνο- 

οικονομικές Μελέτες, η εξυπηρέτηση των αναγκών του Εθνικού Συμβουλίου 

Εξαγωγών, ο Σχεδιασμός Νέων Υπηρεσιών, καθώς επίσης και η αξιοποίηση 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 

Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, Προγραμμάτων Διεθνών Οργανισμών κλπ.
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Η Διεύθυνση Στήριξης Επιχειρήσεων αποτελεί κομβικό σημείο - one-stop-shop - 

για την επίλυση των προβλημάτων των επιχειρήσεων, τη σύνδεση επιχειρήσεων με 

δίκτυα διανομής στο εξωτερικό, την παρακολούθηση των Διμερών Επιχειρηματικών 

Συμβουλίων καθώς επίσης για την Τεχνική Βοήθεια στις επιχειρήσεις μέσω 

Συμβούλων Εξαγωγών.

Η Διεύθυνση Προώθησης και Προβολής, είναι υπεύθυνη για το Εκθεσιακό 

Πρόγραμμα ΟΠΕ, την Ανεύρεση Πελατών-επιχειρήσεων, την τροφοδότηση του 

Εξαγωγικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΠΣ) του ΟΠΕ, την Οργάνωση 

Εμπορικών Αποστολών, καθώς και την Τεχνική υποστήριξη εκθέσεων, το 

Διαφημιστικό υλικό εκθέσεων, και την υποστήριξη εκθεσιακών εκδηλώσεων.

Η Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή, 

επεξεργασία & διαχείριση δεδομένων, την υποστήριξη Βάσεων Δεδομένων και την 

παραγωγή στατιστικών στοιχείων, τη συλλογή και καταχώρηση ζητήσεων από το 

εξωτερικό, την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Εφαρμογών τύπου e-Commerce, e- 

Marketing, e-Exhibitions. Επιπρόσθετα, έχει την ευθύνη για παροχή έγκυρης και 

έγκαιρης πληροφορίας στη Διεύθυνση Στήριξης Επιχειρήσεων, την ευθύνη για τη 

διαχείριση του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων (web-sites) του ΟΠΕ, καθώς 

και την υποστήριξη Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας, περιλαμβάνει δύο Τμήματα, ένα για 

πιστοποίηση και εργαστηριακές δοκιμές συσκευασίας προϊόντων για ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις και ένα Τμήμα αποκλειστικά υπεύθυνο για κατάρτιση ατόμων και 

επιχειρήσεων πάνω σε ποικιλία θεμάτων εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Οι προαναφερθείσες αλλαγές συνοδεύθηκαν με ένα σύνολο μέτρων στο πλαίσιο της 

βέλτιστης διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων του οργανισμού. Ειδικότερα: 

r- αναλυτική περιγραφή θέσεων εργασίας και αρμοδιοτήτων στελεχών 

r κατανομή χρόνων εργασίας ανά δραστηριότητα και υιοθέτηση στόχων 

λειτουργίας

r ανακατανομή προσωπικού στο νέο οργανόγραμμα

r υιοθέτηση συστήματος περιοδικής αξιολόγησης προσωπικού. Θέσπιση κινήτρων 

παραγωγικότητας
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r ενίσχυση ενδοεπικοινωνίας και management: περιοδικές συναντήσεις στελεχών 

ανά Δ/νση, λειτουργία Συμβουλίου Διοίκησης, ηλεκτρονικό news letter του ΟΠΕ 

(το πρώτο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2003)

'*■ διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης προσωπικού (Εξαγωγικό marketing. 

Διοίκηση δια στόχων, Πωλήσεις κ.α.). Σημειώνεται ότι το υλικό ορισμένων 

σεμιναρίων έχει δοθεί σ’ όλα τα Επιμελητήρια και τους Συλλογικούς φορείς της 

χώρας. Σε συνεργασία με τους φορείς αυτούς ή με εξειδικευμένα στελέχη της 

τοπικής αγοράς, ο ΟΠΕ θα πραγματοποιήσει σεμινάρια στις επιχειρήσεις.

4.3.1.2 Δημιουργία Δικτύου Επικοινωνίας και Διάχυσης Πληροφοριών ΟΠΕ 

lwww.ypan.gr)

Έχει αρχίσει η συνεργασία μεταξύ ΟΠΕ και τοπικών επιμελητηρίων, ΚΕΤΑ κ.α. για 

τη δημιουργία γραφείων ΟΠΕ («Αντένες» ΟΠΕ) στους χώρους των τελευταίων, που 

θα λειτουργούν με το προσωπικό των Επιμελητηρίων. Ο αριθμός των Επιμελητηρίων 

της χώρας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του ΟΠΕ για δημιουργία «Αντενών 

ΟΠΕ» ανέρχεται σε 41. Οι «Αντένες» αυτές ενημερώνονται για την πολιτική και τις 

δράσεις του ΟΠΕ και με τη σειρά τους μπορούν να ενημερώνουν τα μέλη τους για τις 

πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις. Σήμερα διαθέτει 54 «αντένες» πληροφόρησης για 

ξένες αγορές στη βάση στενής συνεργασίας με ισάριθμα γραφεία Οικονομικών και 

Εμπορικών Υποθέσεων των Ελληνικών Πρεσβειών ανά τον κόσμο.

Η ηλεκτρονική επικοινωνία που έχει υιοθετήσει ο ΟΠΕ εδώ και λίγο χρονικό 

διάστημα με όλους τους συλλογικούς φορείς της χώρας (Επιμελητήρια, Κλαδικές 

Ενώσεις, Συνδέσμους Βιομηχανιών και Συνδικαλιστικούς φορείς των εξαγωγέων), 

επεκτείνεται και στο επίπεδο των επιχειρήσεων.

Έχει δημιουργηθεί ένας ηλεκτρονικός και συμβατικός Διευθυνσιογράφος με 1500 

εταιρίες πελάτες του ΟΠΕ ή προσκεκλημένων του Οργανισμού κατά τις εκδηλώσεις 

του. Μέσω του ηλεκτρονικού Διευθυνσιογράφου θα λαμβάνουν και θα 

αποστέλλονται πληροφορίες απευθείας στις επιχειρήσεις. Η διαδικασία αυτή αποτελεί 

το πρώτο βήμα δημιουργίας λίστας «μελών ΟΠΈ».

http://www.ypan.gr
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Κάνοντας χρήση του επιχειρησιακού προγράμματος της ΚτΠ και ειδικότερα του 

προγράμματος «Πολιτεία» ο ΟΠΕ έχει στη διάθεσή του 5 εκ Ευρώ για τη δημιουργία 

ολοκληρωμένης ιστοσελίδας και εγκατάστασης ενδοϋπηρεσιακού συστήματος 

επικοινωνίας

4.3.1.3 Εξαγωγικό Φόρουμ

Στον ΟΠΕ έχει συσταθεί και λειτουργεί από τον Απρίλιο 2003 ένα Φόρουμ 

διαβούλευσης με τίτλο «Εξαγωγικό Φόρουμ». Μέλη του Φόρουμ είναι 38 

εκπρόσωποι συλλογικών φορέων της χώρας, με κύρια ενασχόληση τις εξαγωγές.

Το Φόρουμ αυτό εξετάζει κάθε πρόβλημα που ανακύπτει σχετικά με την εξαγωγική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων της χώρας μας και προτείνει λύσεις. Η επικοινωνία 

των μελών πραγματοποιείται είτε με συναντήσεις στον ΟΠΕ είτε με ηλεκτρονικό 

τρόπο. Τα μέλη έχουν ταξινομηθεί σε ομάδες εργασίας ανά θεματικό πεδίο, ανά χώρα 

και ανά προϊόν. Το Μάιο 2003, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των μελών 

στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕ.

4.3.1.4 Δημιουργία από ΟΝΕ και ΕΛΚΕ Γραφείων Προώθησης Εξαγωγών και 

Προσέλκυσης Επενδύσεων στο Εξωτερικό

Η αποτελεσματική προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό, 

καθώς και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, απαιτεί σημαντική γνώση των ξένων 

αγορών και των απαιτήσεών τους, καθώς και επιτόπια παρουσία στις ξένες αγορές για 

τη διασφάλιση στοχευμένων, συστηματικών και αποτελεσματικών προωθητικών 

δράσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή Γραφείων 

Προώθησης Ελληνικών Εξαγωγών και Προσέλκυσης Επενδύσεων, σε σημαντικές 

ξένες αγορές, τα οποία θα αποτελούν μηχανισμούς διείσδυσης και αποτελεσματικής 

υποστήριξης ελληνικών κλάδων και επιχειρήσεων στις μεγάλες αγορές του 

εξωτερικού.
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To μοντέλο που προκρίθηκε είναι αυτό της υπεργολαβίας της λειτουργίας των 

Γραφείων αυτών (outsourcing) βάσει σύμβασης σε τοπικές συμβουλευτικές εταιρίες 

στις ξένες αγορές ενδιαφέροντος. Τέτοιο μοντέλο έχει υιοθετηθεί από τη Γερμανία, 

Ιταλία, Αυστραλία και Καναδά σε επιλεγμένες αγορές. Οι τοπικές εταιρίες που θα 

αναλάβουν το ρόλο υποστήριξης του ΟΠΕ και του ΕΛΚΕ στην προσπάθεια 

διείσδυσης ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις ξένες αγορές και για την 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην χώρα μας, θα επιλεγούν με κριτήρια την 

εξειδικευμένη εμπειρία, ευρωστία, υποδομή, δίκτυα, προσβάσεις, ανθρώπινους 

πόρους, πελατεία και φήμη που έχουν στην αγορά που δραστηριοποιούνται.

Τα Γραφεία αυτά θα στελεχώνονται και θα λειτουργούν από έμπειρα τοπικά στελέχη, 

υπό τον έλεγχο, συντονισμό και καθοδήγηση του ΟΠΕ και του ΕΛΚΕ. Τα Γραφεία 

αυτά θα λειτουργούν βάσει επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών, όπου θα 

τίθενται σαφείς στόχοι λειτουργίας, ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών και 

αποτελεσμάτων. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των Γραφείων αυτών θα 

υπάρχει στενή συνεργασία με τους Εμπορικούς Ακολούθους των πρεσβειών και με 

κλαδικούς και επιχειρηματικούς φορείς, μέσω του ΟΠΕ και του ΕΛΚΕ.

Οι δραστηριότητες των Γραφείων αυτών, σε κάθε χώρα, σε συνεργασία με τους 

επιβλέποντες φορείς θα περιλαμβάνουν: 

r έρευνες αγοράς / κλάδων

r δημιουργία βάσεων δεδομένων με τοπικές επιχειρήσεις σε κλάδους 

ενδιαφέροντος για εξαγωγές ή επενδύσεις

r δημιουργία βάσεων δεδομένων με οικονομικά στοιχεία, τοπικά κοστολογικά 

στοιχεία, διαδικασίες εισαγωγών, κυβερνητικούς και μη οργανισμούς κ.α. 

r υποστήριξη ελληνικών επιχειρήσεων σε στοχευμένες επαφές με τοπικά δίκτυα 

και εταιρίες σε κλάδους ενδιαφέροντος (matchmaking) 

r υποστήριξη ελληνικών επιχειρήσεων για εξειδικευμένες έρευνες αγοράς, 

ανταγωνισμού, τιμών, καναλιών

r σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης για επιλεγμένους 

ελληνικούς κλάδους, προϊόντα και υπηρεσίες στις τοπικές αγορές (διαφημιστικές 

καμπάνιες, παρουσιάσεις, εκθέσεις, εκδηλώσεις, διανομές, δοκιμασίες κ.α.) 

r παρουσιάσεις για την Ελλάδα, οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον, 

επενδυτικές ευκαιρίες κ.α.
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r- επικοινωνία με τοπικούς φορείς και εταιρίες για την προώθηση ελληνικών 

εξαγωγών και επενδυτικών ευκαιριών στη χώρα μας - υποστήριξη στις επαφές 

ενδιαφερομένων τοπικών φορέων και επιχειρήσεων με ελληνικές

Ο ΟΠΕ σε συνεργασία με το ΕΔΚΕ προχωρά στη σταδιακή υλοποίηση του 

προγράμματος ίδρυσης Γραφείων Προώθησης Εξαγωγών και Προσέλκυσης 

Επενδύσεων, με την πιλοτική εφαρμογή του στην Κίνα και μετέπειτα στην Ιαπωνία. 

Οι αγορές αυτές επιλέχθηκαν λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, της δυναμικής τους 

και της προοπτικής που διαφαίνεται για την ενίσχυση των ελληνικών εμπορικών και 

επενδυτικών συναλλαγών σε πολλούς τομείς. Η διαφορετική κουλτούρα των χωρών 

αυτών με την Ελλάδα, η μεγάλη γεωγραφική απόσταση, οι ιδιαιτερότητες των 

αγορών αυτών προϋποθέτουν την ύπαρξη έμπειρων τοπικών συνεργατών / γραφείων 

που θα προωθήσουν ενεργά τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές αυτές.

Σύντομα, προκηρύσσεται από τον ΟΠΕ και το ΕΛΚΕ Διεθνής Διαγωνισμός για την 

ανάληψη του προδιαγεγραμμένου ρόλου στην Κίνα. Ο Διαγωνισμός αυτός 

προβλέπεται να έχει ένα στάδιο προεπιλογής βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, και 

ένα δεύτερο στάδιο κατάθεσης επιχειρηματικών σχεδίων και προσφορών από τις 

επιλεγμένες εταιρίες.

4.3.1.5 Πρόγραμμα Ενίσχυσης Εςογωγικών ΜΙΜΕ από ΟΠΕ

Ο ΟΠΕ, έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποβοήθησης των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη των 

εξαγωγών τους. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού 

καλούνται να παίξουν έμπειροι Σύμβουλοι Εξαγωγών που θα προσφέρουν πολύτιμη 

γνώση και εμπειρίες στις ΜΜΕ που επιθυμούν να επεκταθούν στις Διεθνείς αγορές, 

ί) ΠΡΩΤΕΥΣ (Ημερήσια, 30/10/2003)

Ο ΟΠΕ έχει αναλάβει συγκεκριμένη πρωτοβουλία που φέρει τον τίτλο «ΠΡΩΤΕΥΣ» 

και αποσκοπεί στην ανάδειξη πιστοποιημένων και εξειδικευμένων, κατά τομέα 

ειδικότητας. Συμβούλων στο εξαγωγικό εμπόριο. Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται 

σε άτομα (επιστήμονες, εμπειρογνώμονες ή επαγγελματίες), καθώς και σε εταιρίες 

συμβούλων επιχειρήσεων, που επιθυμούν να θέσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις 

τους στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που ενδιαφέρονται να
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επεκταθούν στις ξένες αγορές, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην προσπάθεια 

εξωστρέφειας.

Οι ειδικοί αυτοί θα λειτουργήσουν ως Σύμβουλοι Εξαγωγών που θα βοηθήσουν τις 

Ελληνικές ΜΜΕ να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τόσο στην 

προετοιμασία της εξαγωγής στο εσωτερικό όσο και στην υλοποίηση της εξαγωγής 

στο εξωτερικό γρήγορα , αποτελεσματικά και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η 

πρόσκληση για κάθε ενδιαφερόμενο παραμένει ανοικτή.

Κατατέθηκαν έως τις 1 Οκτωβρίου 2003 90 αιτήσεις ατόμων / συμβούλων 

επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Επιλέγηκαν 78 άτομα και όλοι πέρασαν 

από ένα interview. Επίσης υπέβαλαν αίτηση 12 Εταιρίες Συμβούλων επιχειρήσεων.

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και τη χρήση των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών υπέρ των εξαγωγών που ετοιμάζει ο ΟΠΕ καλούνται 

επίσης μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που επιθυμούν να επεκταθούν στις ξένες αγορές 

να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους απευθυνόμενες στις σχετικές υπηρεσίες του ΟΠΕ.

Επιχειρήσεις λοιπόν που επιδιώκουν να αναπτύξουν εξαγωγικές δραστηριότητες και 

οι οποίες επιθυμούν να συνεργαστούν με Σύμβουλο εξαγωγών, από τα στελέχη της 

Πρωτοβουλίας «ΠΡΩΤΕΥΣ», μπορούν να βρουν και να συμπληρώσουν την έντυπη 

«Αίτηση Απασχόλησης Στελέχους Εξαγωγών» στα συνημμένα αρχεία που 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕ ή να την ζητήσουν από τις σχετικές υπηρεσίες 

ToufwmvJiejJOigr)

Οι πιστοποιημένοι Σύμβουλοι των εξαγωγών από τον ΟΠΕ που θα απασχολούνται 

στις ΜΜΕ θα εργάζονται είτε στις εγκαταστάσεις των εταιριών είτε με κάποιο 

καθεστώς μερικής απασχόλησης, που θα προκόψει μετά από σχετική συμφωνία των 

ενδιαφερομένων μερών.

Η αμοιβή των Συμβούλων θα προέρχεται είτε από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

(ΟΠΕ και ενδιαφερόμενη επιχείρηση) είτε από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση μετά 

από συμφωνία των ενδιαφερομένων μερών.
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ϋ) Πρωτοβουλία Εξαγωγές 2003

Ο ΟΠΕ υλοποιεί επίσης το πρόγραμμα "Πρωτοβουλία Εξαγωγές 2003". Σε πρώτη 

φάση, υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά σε 40 ΜΜΕ και στοχεύει στην 

κάλυψη των βασικών αδυναμιών που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία 

ανάπτυξης των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων και στην καθοδήγησή τους μέσω 

εξαγωγικών σχεδίων στις ξένες αγορές. Το πιλοτικό πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2003» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

r Υποβοήθηση των επιχειρήσεων που έχουν εξαγωγική δυνατότητα για τη 

διαμόρφωση εξαγωγικών πλάνων δράσης

> Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πληροφόρησης σε θέματα επιλογής και 

προσέγγισης κατάλληλων αγορών , τρόπων προώθησης των προϊόντων τους και 

διασύνδεσης με δίκτυα διανομής κλπ.

r Οργάνωση εμπορικών επαφών με δυνητικούς πελάτες στις αγορές-στόχους

Την υλοποίηση του προγράμματος θα συνδράμουν εμπειρογνώμονες επί των 

εξαγωγών, Γραφεία ΟΕΥ κλπ.

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρακολούθησης του πιλοτικού προγράμματος από 

τους ενδιαφερομένους έχει ετοιμαστεί από τον ΟΠΕ σε συνεργασία με άλλους φορείς 

εντατικό επιμορφωτικό πρόγραμμα για εξαγωγείς και δυνητικούς εξαγωγείς ΜΜΕ, με 

σκοπό τη διάχυση γνώσεων σε θέματα εξαγωγικών διαδικασιών. Το πρόγραμμα αυτό 

θα το παρακολουθήσουν όλες οι επιχειρήσεις που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα 

«Πρωτοβουλία Εξαγωγές 2003», και έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα Επιμελητήρια της 

χώρας. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται από τον ΟΠΕ σ' όλα τα μέλη των 

Επιμελητηρίων σε εναλλακτικές μορφές των 40 ή 48,60 ή 80 ωρών.

Έχει γίνει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο για συμμετοχή στο πρόγραμμα 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2003 και έχει σταλεί η πρόσκληση σε 200 εταιρίες 

εντός και εκτός των Αθηνών. Το προαναφερθέν επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει σταλεί 

σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας μέσω των στελεχών των Επιμελητηρίων που 

αποτελούν το σύνδεσμο με τον ΟΠΕ, των «Αντενών ΟΠΕ». Εχει δημιουργηθεί 

επίσης σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση στην ιστοσελίδα του ΟΠΕ.
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Επίσης έχει ετοιμαστεί και ένα σχετικό με το πρόγραμμα ερωτηματολόγιο, το οποίο 

αποτελεί κατ’ ουσίαν προϋπόθεση για την παρακολούθηση των εργασιών της 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2003 από επιχειρήσεις όλης της Ελλάδας. Το 

ερωτηματολόγιο έχει παρουσιαστεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Επιμελητηρίων, που έλαβε χώρα στις 15 Νοεμβρίου 2003 στη Χαλκίδα και διενεμήθη 

στους Προέδρους των Επιμελητηρίων. Μέσω των «Αντενών ΟΠΕ» και των στελεχών 

του ΟΠΕ, δίνεται η δυνατότητα υποστήριξης των επιχειρήσεων στην συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου.

4.3.2 Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)

4.3.2.1 Ρυθμίσεις για Οικονομικούς και Εμπορικούς Ακόλουθους των Ελληνικών 

Διπλωματικών Αρχών στο εξωτερικό iwww.vpetho.grI

Τα ΟΕΥ συνιστώνται σε πόλεις του εξωτερικού μετά από Προεδρικό διάταγμα με 

σκοπό να παρακολουθούν και να αναλύουν τη γενική οικονομική κατάσταση και τις 

οικονομικές εξελίξεις των κρατών της περιφέρεια αρμοδιότητάς τους.

Μετά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και των υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών 

Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) από την πρώην Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων 

του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ) στο Υπ. Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), το 

τελευταίο προχώρησε στην κατάρτιση νομοσχεδίου για την οργάνωση των υπηρεσιών 

διεθνών οικονομικών σχέσεων και αναπτυξιακής συνεργασίας. Το συγκεκριμένο 

νομοσχέδιο «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις» 

παρατίθεται στο τέλος της εργασίας σε παράρτημα που ακολουθεί.

Με το νόμο αυτό θεσμοθετείται η κυβερνητική απόφαση να συγκεντρωθούν στο 

ΥΠΕΞ οι αρμοδιότητες της οικονομικής διπλωματίας, δηλαδή, της αναπτυξιακής 

συνεργασίας και των διμερών οικονομικών σχέσεων. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε 

αναγκαία, προκειμένου να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικότερα η υποστήριξη των 

οικονομικών σχέσεων της χώρας μας στο πλαίσιο της σύγχρονης διεθνούς 

πραγματικότητας, όπου η αλληλεξάρτηση πολιτικών και οικονομικών θεμάτων σε 

επίπεδο διπλωματικών σχέσεων διαρκώς εντείνεται.

http://www.vpetho.grI
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Συγκεκριμένα, με το νέο νόμο η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 

και Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΔΟΣΑΣ) εντάσσεται ως διοικητική μονάδα στη 

διοικητική δομή του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), ρυθμίζονται τα θέματα 

ενσωμάτωσης του κλάδου υπαλλήλων ΟΕΥ καθώς και οι προϋποθέσεις, βάσει των 

οποίων θα λειτουργούν εφεξής τα Γραφεία ΟΕΥ στο πλαίσιο των διπλωματικών 

αρχών του εξωτερικού.

Οι διατάξεις που αφορούν τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης του 

κλάδου ΟΕΥ διατυπώνονται βάσει της αρχής της αναλογικής ισότητας προς τον 

κλάδο των Διπλωματικών Υπαλλήλων. Παράλληλα, με τις ρυθμίσεις που αφορούν τη 

λειτουργία των Γραφείων ΟΕΥ επιχειρείται η ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής διπλωματίας στο πλαίσιο λειτουργίας των Διπλωματικών Αρχών του 

εξωτερικού, ούτως ώστε οι σχετικές δραστηριότητες να συμβάλλουν στην ενίσχυση 

της άσκησης της διπλωματίας αυτής καθ’ εαυτής.

Ο ΣΕΒΕ, μετά την ψήφιση του νόμου, έχει επισημάνει τα εξής σημεία & 

Παρατηρήσεις (Καθημερινή 5/9/2003):

L_____ Μεταβολές στο εξωτερικό εμπόριο

Ειδικότερα, η ενίσχυση των γραφείων ΟΕΥ τόσο με προσωπικό που πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν πιο καταρτισμένο και ειδικευμένο, όσο και με υλικά μέσα, αποτελεί 

αποφασιστικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και την 

προώθηση των ελληνικών προϊόντων και των επενδύσεων στο εξωτερικό.

Η φροντίδα αυτή είναι απολύτως αναγκαία, καθώς οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις 

της χώρας έχουν γίνει περίπλοκες και εκτείνονται σε νέα πεδία, όπως π.χ. είναι οι 

επενδύσεις και γενικότερα η επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό, με την 

ανάληψη σημαντικών έργων και πρωτοβουλιών, που απαιτούν την άσκηση μιας 

συστηματικής οικονομικής διπλωματίας σε συνεχή βάση και στο υψηλότερο δυνατό 

επίπεδο.
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2._____ Επιμόρφωση

Είναι συνεπώς απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση των υπηρετούντων στις υπηρεσίες 

αυτές. Προς τούτο κρίνονται σκόπιμα τα ακόλουθα:

α. Τουλάχιστον για έναν αριθμό υπηρετούντων στις υπηρεσίες αυτές, αν όχι για 

όλους, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση ειδικών Σεμιναρίων στο πλαίσιο της 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή με άλλο τρόπο, 

β. Είναι απαραίτητη επίσης η θεσμοθέτηση οργάνωσης ειδικών Σεμιναρίων στην 

Ελλάδα από εξαγωγικούς φορείς, με βάση τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

κατάρτισης του Γ’ ΚΠΣ σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς στη χώρα μας για τη 

γνώση των ελληνικών εξαγωγικών και επενδυτικών δυνατοτήτων, 

γ. Είναι σκόπιμο να θεσμοθετηθεί περιοδική επίσκεψη (δύο φορές το χρόνο) για 

επαφές με εξαγωγικούς και παραγωγικούς φορείς στη χώρα μας. 

δ. Εκτός των τακτικών εκθέσεων για την πορεία της οικονομίας και των εμπορικών 

συναλλαγών στη χώρα αρμοδιότητας των Γραφείων ΟΕΥ είναι αναγκαία η 

εκπόνηση από το οικείο Γραφείο ετήσιου Σχεδίου Δράσης για τη δραστηριότητά 

του με συγκεκριμένους στόχους και επιδιώξεις, 

ε. Προκειμένου να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην προώθηση των εξαγωγών, των 

επενδύσεων και της οικονομικής συνεργασίας, και να διευκολύνουν τις ελληνικές 

επιχειρήσεις στο έργο τους, οι υπηρετούντες στα γραφεία ΟΕΥ, πρέπει να είναι 

ενήμεροι για το καθεστώς των εισαγωγών και των επενδύσεων, για τις 

προκηρυσσόμενες δημοπρασίες δημοσίων έργων, μικρών και μεγάλων, τα διεθνώς 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα υποδομών, τα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων, 

καθώς και άλλα προγράμματα και δραστηριότητες που είναι δυνατό να 

ενδιαφέρουν τις ελληνικές επιχειρήσεις.

στ. Στις αρμοδιότητες των υπηρετούντων στα γραφεία ΟΕΥ θα πρέπει να προστεθούν 

η κατάρτιση αρχείων εισαγωγέων της χώρας στην οποία είναι τοποθετημένοι, 

καθώς και άλλων συναφών πληροφοριών.

ζ. Είναι επίσης απαραίτητη η δημιουργία στενών σχέσεων με τις ντόπιες επιχειρήσεις 

και οργανισμούς και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εξασφάλιση ξεχωριστών 

και μόνιμων κονδυλίων για την ανάπτυξη των δημόσιων σχέσεων.
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3._____ Γεωγραφική κατανομή των γραφείων ΟΕΥ

Λόγω των μεταβολών στη σχετική σημασία των διαφόρων χωρών για το εξωτερικό 

μας εμπόριο είναι αναγκαία η περιοδική εξέταση της γεωγραφικής κατανομής τους

4._____ Πιστοποίηση με ISO

Θα πρέπει να προβλεφθεί η πιστοποίηση των Γραφείων ΟΕΥ με πιστοποιητικό ISO 

και η υιοθέτηση ενός αντικειμενικού και αξιόπιστου μηχανισμού αξιολόγησης των 

Γραφείων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα 

Γραφεία ΟΕΥ θα βαθμολογούνται ανάλογα με το έργο και την απόδοσή τους και θα 

κατατάσσονται σε κατηγορίες (πχ. 1, 2, 3 αστέρων, όπως στην Ολλανδία, η οποία 

αξιολογεί τις Πρεσβείες της ανά τον κόσμο και τις απονέμει τον αντίστοιχο τίτλο). 

Κατά το ΣΕΒΕ το Εθνικό Σύστημα Ανάπτυξης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων θα 

πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΔΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ jEYKAIPIOH ί 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ 

MARKETING

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ
ΓΡΑΛΜΑΤΕΙΑΔΟΣ
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4.3.2.2 Ηλεκτρονική Δικτύωση Γραφείων ΟΕΥ

Σε ό,τι αφορά στο σχέδιο για τη δημιουργία Βάσεως Δεδομένων και ηλεκτρονικού 

δικτύου των ΟΕΥ, σύστημα ηλεκτρονικής δικτύωσης των γραφείων των ΟΕΥ των 

ελληνικών Πρεσβειών και των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω του διαδικτύου,
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δημιουργεί ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, μετά από ανάθεση από το 

υπουργείο Εξωτερικών. Ο ΣΕΒΕ έχει αναλάβει το ρόλο του συντονιστή υλοποίησης 

του έργου, το οποίο ανέλαβε η εταιρία με την επωνυμία «COMPUCON»

(EUR02DAY, 16/4/05).

Με το εν λόγω σύστημα η ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων που 

ενδιαφέρονται για οποιασδήποτε μορφής διεθνή δραστηριότητα, μέσα από τις 

πληροφορίες που συλλέγουν οι Έλληνες Εμπορικοί Ακόλουθοι, θα είναι άμεση και 

διαρκής, μέσω του διαδικτύου. Αυτό θα είναι δυνατό καθώς κάθε εμπορικός 

ακόλουθος, από τα 56 γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας 

στο εξωτερικό, θα καταχωρεί μόνος του και άμεσα, σε τερματικό που θα είναι 

δικτυωμένο με το σύστημα τις πληροφορίες που συλλέγει και θα τροφοδοτεί με τον 

τρόπο αυτό τη βάση δεδομένων. Την ίδια στιγμή οι ελληνικές επιχειρήσεις θα 

μπορούν να εισέλθουν και να έχουν τις πληροφορίες.

Μέχρι σήμερα οι εμπορικοί ακόλουθοι διαβιβάζουν τις πληροφορίες τους γραπτώς 

και ταχυδρομικώς στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, από την 

οποία διανέμονται στη συνέχεια σε ενδιαφερομένους φορείς κλπ. Στην ουσία όμως 

παραμένουν τις περισσότερες φορές αναξιοποίητες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις όχι 

μόνο δεν έχουν άμεση αλλά συχνά δεν έχουν καν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. 

Τα στοιχεία αυτά τα οποία σε μεγάλο βαθμό είναι πολύτιμα για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, θα είναι στο εξής, με τη χρήση του συστήματος, άμεσα διαθέσιμα για 

την αξιοποίησή τους. Εκτιμάται έτσι ότι θα συμβάλουν στην εξαγωγική τους 

προσπάθεια και στην εξωστρέφειά τους. Ανάλογα συστήματα εφαρμόζουν ήδη όλες 

οι ανεπτυγμένες στους τομείς των διεθνών οικονομικών σχέσεων και της οικονομικής 

διπλωματίας χώρες.

Ο ΣΕΒΕ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ την ΔΟΣΑΣ και τους εμπορικούς ακολούθους, 

θα δημιουργήσει όλη την απαιτούμενη υποδομή ώστε να καταχωρούνται συνεχώς οι 

πληροφορίες και να παρουσιάζονται ταξινομημένες για να είναι εύκολες στην 

πρόσβαση και την αξιοποίησή τους από τη μεριά των επιχειρήσεων

Πιο συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν εννέα αλληλοσυνδεόμενες βάσεις δεδομένων οι 

οποίες θα τροφοδοτούνται με στοιχεία από τα γραφεία ΟΕΥ, ενώ θα υπάρχει και
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δυνατότητα παρουσίασης ομαδοποχημένων στοιχείων όπως ανά κλάδους, χώρες ή 

προϊόντα. Οι εννέα βάσεις δεδομένων θα είναι οι εξής:

1 Επιχειρηματικό περιβάλλον

2 Ημερολόγιο

3 Επιχειρηματική Συνεργασία

4. Γενικές Πληροφορίες Χώρας-Περιφερειών Χώρας

5. Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι - Διάφορες Πληροφορίες

6. Υποστήριξη Επενδυτικών Δραστηριοτήτων

7. Εξατομικευμένη Εξυπηρέτηση Αιτημάτων Επιχειρήσεων

8. Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Partenariat

9. Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Προγραμμάτων Αναπτυξιακής

Χρήση των πληροφοριών θα μπορεί να γίνεται, διαβαθμισμένα, από το Υπουργείο 

Εξωτερικών της Ελλάδας το Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, Οργανισμοί, τους Φορείς 

στήριξης επιχειρηματικότητας, τις Ελληνικές επιχειρήσεις και από επιχειρήσεις των 

χωρών εφαρμογής, της Ε.Ε., τρίτων χωρών.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

5.1 Γενικά για ΜΜΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι 

βασική πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και χώρος ανάπτυξης 

επιχειρηματικών ιδεών. Οι προσπάθειες της Ευρώπης σχετικά με την εισαγωγή της 

νέας οικονομίας θα επιτύχουν μόνο αν οι μικρές επιχειρήσεις προωθηθούν στην 

κορυφή της ημερήσιας διάταξης. Οι ΜΜΕ είναι οι πλέον ευαίσθητες από όλες τις 

επιχειρήσεις στις μεταβολές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα πρέπει συνεπώς 

να δημιουργηθεί το βέλτιστο περιβάλλον για τις μικρές επιχειρήσεις και το 

επιχειρηματικό πνεύμα.

Η κατάσταση των μικρών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βελτιωθεί 

με δράσεις τόνωσης του επιχειρηματικού πνεύματος, με την αξιολόγηση των 

υφιστάμενων μέτρων, και όταν απαιτείται, με το να καθίστανται αυτά φιλικά προς τις 

μικρές επιχειρήσεις, και να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής 

λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Προς το σκοπό 

αυτό πρέπει να :

'r Ενισχυθεί το καινοτόμο και επιχειρηματικό πνεύμα που επιτρέπει στις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις, 

r Διευκολυνθεί η πρόσβαση στις βέλτιστες μεθόδους έρευνας και τεχνολογίας, 

προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητά τους, να μειωθεί το λειτουργικό τους 

κόστος και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές

'*■ Επιδιωχθεί ένα ρυθμιστικό, φορολογικό και διοικητικό πλαίσιο που θα 

διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, θα βελτιώσει την κατάσταση των 

επιχειρηματιών και θα μειώσει τη γραφειοκρατία 

'*■ Διασφαλιστεί η πρόσβαση σε νέες αγορές και να τους δοθεί η ευκαιρία να 

αναπτύξουν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας ευρύτερη 

περιοχή δράσης

r Διευκολυνθεί η μεταξύ τους επικοινωνία τόσο διαδικτυακά όσο μέσω του 

ευρύτερου δικτύου υποδομών (οδικού, θαλάσσιου κτλ)
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5.2 Ελληνικές ΜΜΕ και Προτάσεις για Λύσεις σε Προβλήματα 

Ανταγωνιστικότητας

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, το μέγεθος των οποίων δεν έχει καμία σχέση με αυτό των 

αντίστοιχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκτεθειμένες στους νόμους της ανοικτής, 

ανταγωνιστικής, ενιαίας αγοράς, ενώ προβλέπεται ότι θα αντιμετωπίσουν αποκλεισμό 

από την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων, που παρέχει η ενιαία αγορά σε επενδυτικές 

επιλογές, από την πρόσβαση στις ανεπτυγμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Την 

ίδια στιγμή, οι πολυεθνικές αργά και σταθερά εκτοπίζουν τις ελληνικές ΜΜΕ, από 

κάθε τομέα, που υπάρχει δυνατότητα παραγωγής, εμπορίας και υπηρεσιών.

Το αδιέξοδο, στο οποίο βρίσκονται οι ελληνικές ΜΜΕ οφείλεται στην πολιτική 

αντικινήτρων που ακολουθούσαν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Ο κύκλος εργασιών 

των ΜΜΕ εξακολουθεί να πέφτει, η κρίση οξύνεται και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε 

δυσχερέστερη θέση. Είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν πολιτικές άρσης των 

αντικινήτρων, ώστε πρακτικά να δίνουν στις επιχειρήσεις ένα πλαίσιο όρων 

ανταγωνισμού.

Ο επιχειρηματικός κόσμος εισηγείται τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέψει 

να αναδειχθούν οι βασικές συνιστώσες του σχεδιασμού ενός δεσμευτικού 

συστήματος διαρθρωτικών πολιτικών που θα είναι σε θέση να προωθήσουν την 

ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Να 

εγγυηθούν ότι η πορεία αυτή θα συνοδευτεί με την αύξηση της απασχόλησης, την 

αναδιανομή του εισοδήματος, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική συνοχή.

Οι διαρθρωτικές πολιτικές (οι πολιτικές αναβάθμισης της εργασίας, υποστήριξης των 

παραγωγικών επενδύσεων, εκσυγχρονισμού της κρατικής παρέμβασης και 

αναδιανομής του εισοδήματος) πρέπει να συζητηθούν σε συνάρτηση με τους στόχους 

μιας αναπτυξιακής στρατηγικής. Μια τέτοια στρατηγική πρέπει να συνδυάζει 

οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Οικονομικοί στόχοι είναι η ταχύτερη 

βελτίωση της παραγωγικότητας, η ταχύτερη μεγέθυνση του προϊόντος και η 

ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή οικονομία με όρους μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας 

και σταθερότητας των εξωτερικών συναλλαγών. Κοινωνικοί στόχοι είναι η
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διατήρηση του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης και του πλαισίου ρύθμισης της 

αγοράς εργασίας και η αξιοποίηση της αυξημένης παραγωγικότητας, για τη 

συνδυασμένη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μισθωτών και τη μείωση του 

χρόνου εργασίας.

5.2.1 Αναλυτικά οι προτάσεις:

r Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, 

που θα λαμβάνουν υπόψη τους το μικρό τους μέγεθος και θα είναι απλοποιημένα 

ως προς τις διαδικασίες ένταξής τους σε αυτά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα 

πρέπει να δρομολογηθεί η παροχή επιχειρηματικών συμβούλων, που θα 

βοηθήσουν τις ΜΜΕ στην ομαλή τους ένταξη στο νέο οικονομικό σύστημα, αλλά 

και στη χρήση του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού για την ένταξή τους 

στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, η υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης 

επιμέρους κλάδων της μεταποίησης, που παρουσιάζουν έντονη παραγωγικότητα, 

η εκπαίδευση των στελεχών των ΜΜΕ στη νέα τεχνολογία, καθώς και η 

δημιουργία δικτύων πληροφόρησης και συνεργασίας ανάμεσα στις ΜΜΕ της 

χώρας μας και της ΕΕ και στους τοπικούς και ευρωπαϊκούς εθνικούς οργανισμούς 

ενημέρωσης και στήριξης των ΜΜΕ.

>· Απαιτείται ουσιαστική αποκέντρωση των δημόσιων υπηρεσιών, βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς τους, αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτηση 

του επιχειρηματία μέσω της αναβάθμισης τω παρεχόμενων υπηρεσιών και της 

απλούστευσης των διαδικασιών. Για παράδειγμα κρίνεται θετική η προσπάθεια 

οργάνωσης και τήρησης ενός και μόνο Ηλεκτρονικού Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου Επιχειρήσεων, καθώς θα καταστεί εφικτή η απαιτούμενη για την 

ασφάλεια των συναλλαγών δημοσιότητα για όλα πλέον τα πρόσωπα που ασκούν 

εμπορική δραστηριότητα σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου, ενώ η θέσπιση μίας 

ενιαίας διαδικασίας για την απόκτηση και τον έλεγχο του κρίνεται ότι θα 

διευκολύνει τόσο τα εμπίπτοντα στη ρύθμιση νομικά και φυσικά πρόσωπα όσο 

και τους λοιπούς ενδιαφερομένους φορείς.

r στήριξη των συναλλαγών και δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων στις 

βαλκανικές χώρες, ενίσχυση των εξαγωγικών προσπαθειών, αναβάθμιση της 

λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών των φορέων στήριξης της εξαγωγικής 

μικρομεσαίας επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις και οι Σύνδεσμοι διατυπώνουν την 

εκτίμηση ότι η άτονη εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων
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είναι συνιστώσα πολλών αδυναμιών της οικονομίας που χρήζουν δραστικής 

αντιμετώπισης από την πολιτεία. Έτσι μεγιστοποιείται η ανάγκη για τη 

διαμόρφωση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την ενδυνάμωση της 

εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας και της 

προώθησης των εξαγωγών1. Στόχος πρέπει να είναι η αύξηση της συμβολής των 

ελληνικών εξαγωγών στο ΑΕΠ, η υλοποίηση της νέας πολιτικής εκ μέρους του 

ΟΠΕ για την προώθηση των εξαγωγών και η αναδιάρθρωση του γεωγραφικού 

προορισμού των ελληνικών εξαγωγών προς νέες αγορές με μεγαλύτερα περιθώρια 

κέρδους, όπως είναι οι αγορές της Ασίας, των ΗΠΑ και του Καναδά.

'*■ Πρέπει να προωθηθούν προς υλοποίηση τα κυριότερα προβλήματα των πόλεων, 

ώστε να δημιουργηθούν υποδομές και μηχανισμοί στήριξης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, αλλά και υποδομές, που θα στοχεύουν στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, τη στιγμή. Για παράδειγμα ο κλάδος των ελληνικών μεταφορών 

έχει πλέον εισέλθει σε μια περίοδο συντονισμένης προσπάθειας για προώθηση, 

τεκμηρίωση και ανάπτυξη ενός Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων στη χώρα μας 

με σκοπό τον ορθό τρόπος διαχείρισης των υποδομών, την αύξηση της ποιότητας 

των μεταφορών και την ανάπτυξη της πολυτροπικότητας

Οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται με 

επιτυχία στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να επιζητούν την 

αριστεία, να επικεντρώνονται σε κρίσιμα σημεία της ανταγωνιστικής ικανότητας, να 

καλλιεργούν δίκτυα συνεργασίας, να στοχεύουν σε αγορές συγκεκριμένων προϊόντων 

ή υπηρεσιών, να επενδύουν στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και να 

αναπτύσσονται διεθνώς. Προκειμένου να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στα 

παραπάνω απαιτείται σταθερότητα επιχειρηματικού περιβάλλοντος και συνεπώς είναι 

αναγκαία η προώθηση της συνεργασίας και η αναβάθμιση των εταιρικών σχέσεων.

1 (www.seve.gr) Μια τελευταία προσπάθεια του ΣΕΒΕ είναι ότι έχει αναθέσει σε ομάδα διεθνών 
συμβούλων εξειδικευμένων στις εξαγωγές την εκπόνηση του Επιχειρησιακού του Σχεδίου (Business 
Plan). Μια από τις προτάσεις των Συμβούλων είναι η καθιέρωση του Τριμηνιαίου Βαρόμετρου 
Εξαγωγικών Τάσεων και Προσδοκιών. Το Βαρόμετρο αυτό θα απεικονίζει κάθε τρίμηνο τον σφυγμό 
της εξαγωγικής κοινότητας και θα αποτελεί εργαλείο διαρκούς παρέμβασης του Συνδέσμου μας προς 
τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας με στόχο τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος και πλαισίου μιας 
δυναμικής πορείας ανάπτυξης των εξαγωγών μας. Το Βαρόμετρο αυτό που συνάδει με τις 
μεθοδολογίες του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε.(EUROSTAT) το επεξεργάστηκε η Ομάδα των Συμβούλων σε 
συνεργασία με ειδικούς Πανεπιστημιακούς. Στηρίζεται δε στην συμπλήρωση ενός απλού 
ερωτηματολογίου από τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

http://www.seve.gr
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Λαμβάνοντας υπόψη αφ' ενός τη διάρθρωση της παραγωγικής βάσης και αφ' ετέρου 

το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα και έχουν 

διαφορετικό βαθμό συνεισφοράς στην αύξηση της απασχόλησης, υφίσταται σαφής 

προτεραιότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων των μικρότερων επιχειρήσεων με 

χρήση όλων των ενδεδειγμένων εργαλείων από πλευράς πολιτικής (όπως 

απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, πρόσβαση σε τεχνολογίες και 

δίκτυα συνεργασίας, πρόσβαση σε νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, πρόσβαση σε 

δεξιότητες).

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τέλος, απαιτεί εντατικές προσπάθειες 

απλούστευσης και εξορθολογισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Εάν 

εξαλειφθούν ουσιαστικά εμπόδια για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η 

απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών σε κάθε στάδιο της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και 

αποτελεσματικότητα, ταχύτερη ανταπόκριση σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και 

να διευκολύνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις.



Βιβλιογραφία Μ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εφηρερίδες -Περιοδικά

Δελτία Τυπου

> ΑΠΕ, Φύλλο 1/4/2003

> ΕΞΠΡΕΣ, Φύλλο 13/11/2002

7/5/2004

> ΕΠΙΛΟΓΗ 5/2004

> ΗΜΕΡΗΣΙΑ, Φύλλο 28/6/2002

11/9/2002

6/3/2003

30/10/2003

4/12/2003

19/2/2004

> ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Φύλλο 20/9/2001

29/7/2002

31/7/2003

5/9/2003

> ΚΕΡΔΟΣ, Φύλλο 2/1/2002

16/2/2003

27/2/2003

23/9/2003

9/10/2003

4/11/2003

3/2004

23/4/2004

28/4/2004

^ ΜΠΕ, Φύλλο 21/12/2000
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5/5/2004

18/6/2004

^ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Φύλλο 22/7/2002

10/2/2003

14/4/2003

29/4/2003

7/7/2003

3/11/2003

17/5/2004

> Τάσεις, Η Ελληνική Οικονομία 2003

> ΤΟ ΒΗΜΑ, Φύλλο 3/3/2003

'r Euro2Day, Φύλλο 16/4/04

Xpfjffiuec Ιστοσελίδες

Χρήσιμα links

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά :

http://www.bep.gr

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών :

http://www.eea-info.gr)

The Economist:

http://www.economist.gr

EOMMEX :

http://www.eommex.gr

http://www.bep.gr
http://www.eea-info.gr
http://www.economist.gr
http://www.eommex.gr
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Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου:

http://www.esee.gr

http://www.euro2day.gr

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

http://www.gge.gr

Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης :

http://www.greekmarkets.-emat.com

http://www.hepo.gr

Ελληνική Εταιρία Επιχειρηματικής Πληροφόρησης

http://www.icap.gr

http://www.istoselides.gr

http://www.neo.gr

Εταιρικές Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου

http://www.presspoint.gr

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος:

http://www.seve.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης :

http://www.ypan.gr

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών :

http://www.ypetho.gr

http://www.esee.gr
http://www.euro2day.gr
http://www.gge.gr
http://www.greekmarkets.-emat.com
http://www.hepo.gr
http://www.icap.gr
http://www.istoselides.gr
http://www.neo.gr
http://www.presspoint.gr
http://www.seve.gr
http://www.ypan.gr
http://www.ypetho.gr
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και 
άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ

Άρθρο 1

1. Καθορίζεται νέα κατηγορία Βιομηχανικής και Επι
χειρηματικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.) καλούμενη «Εμπορευ- 
ματικό Κέντρο», που διέπεται από τις διατάξεις του νό
μου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 
2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α'). Η ίδρυση Εμπορευματικών Κέ
ντρων αποβλέπει στον εξορθολογισμό του συστήματος 
μεταφορών, με σκοπό να επιτρέψει στις εγκατεστημέ
νες σε αυτά επιχειρήσεις:

α) την πρόσβαση σε δίκτυο συνδυασμένων μεταφο
ρών,

β) τη συγκέντρωση, ομαδοποίηση, οργάνωση και ανα
σύνθεση φορτίων,

γ) το συντονισμό των αφίξεων και των αναχωρήσεων 
εμπορευματικών ροών για το σύνολο των μεταφορικών 
μέσων,

δ) τη βελτίωση της εφοδιαστικής διαχείρισης και της 
αποτελεσματικής οργάνωσης της τελικής διανομής των 
εμπορευμάτων,

ε)την ανάπτυξη λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ 
εγκατεστημένων σε αυτά επιχειρήσεων.

Άρθρο 2
Γενικοί κανόνες - Ορισμοί 1 2

1. «Εμπορευματικό Κέντρο»: η περιοχή στην οποία 
βρίσκεται συγκοινωνιακή υποδομή διαφορετικών μέσων 
μεταφοράς και τερματικός σταθμός συνδυασμένων με
ταφορών, όπου μπορεί να εγκαθίστανται επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και υπηρεσιών εφοδια- 
στικής διαχείρισης, καθώς και υπηρεσιών υποστηρικτι
κών των προηγούμενων.

2. «Φορέας Εμπορευματικού Κέντρου»: ανώνυμη 
εταιρεία η οποία αναλαμβάνει τη μελέτη, τη χρηματοδό
τηση, την κατασκευή και τη λειτουργία του Εμπορευμα- 
τικού Κέντρου. Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου μπορούν 
να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε αυτόν και νομικά 
πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός 
οριοθετείται στο άρθρο 14 nap. 1 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28 Α ) όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Οργανι
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συνδέσμων και 
των Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α..

α) Ο Φορέας Εμπορευματικού Κέντρου:
αα. χρηματοδοτεί, μέσω ιδίων ή δανειακών κεφαλαί

ων, την κατασκευή, την ίδρυση και τη λειτουργία του 
Εμπορευματικού Κέντρου,

ββ. καταρτίζει τις απαραίτητες μελέτες και κατασκευά
ζει τα έργα υποδομής, τον τερματικό σταθμό συνδυα
σμένης μεταφοράς και τις λοιπές εγκαταστάσεις υπο
στήριξης,

γγ. διοικεί και διαχειρίζεται το Εμπορευματικό Κέντρο. 
Μετά ή κατά την έναρξη λειτουργίας, ο Φορέας Εμπο- 
ρευματικού Κέντρου μπορεί να αναθέτει τη διοίκηση,

διαχείριση και λειτουργία του σε Ανώνυμη Εταιρεία Δια
χείρισης Εμπορευματικού Κέντρου.

β) Ο Φορέας Εμπορευματικού Κέντρου δεν υποκαθι- 
στά τις εγκατεστημένες ^πιχειρήσεις στην άσκηση των 
δραστηριοτήτων τους, έχει δε τη δυνατότητα να ανα
πτύξει αυτόνομα δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
εφοδιαστικής διαχείρισης.

3. «Συνδυασμένες μεταφορές»: το σύστημα μεταφο
ρών βάσει του οποίου είναι δυνατή η συνεργασία τουλά
χιστον δύο διαφορετικών μέσων μεταφοράς σε ολοκλη
ρωμένη αλυσίδα διανομής (σιδηρόδρομος - οδικές - υδά
τινες και θαλάσσιες - εναέριες μεταφορές).

Άρθρο 3
Αρχές καθορισμού - Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

1. Ο καθορισμός εκτάσεων ως Εμπορευματικών Κέ
ντρων σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου αυτού, γίνεται 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις εγκεκριμένων Ειδικών 
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανά
πτυξης ή Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδια- 
σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, βάσει του ν. 2742/1999 
(ΦΕΚ 207 Α ). Έως την έγκριση κάποιου εκ των προανα- 
φερόμενων πλαισίων, ο καθορισμός των Εμπορευματι
κών Κέντρων γίνεται μετά από στάθμιση των διαθέσιμων 
στοιχείων ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού και ιδίως 
αυτών που απορρέουν από υφιστάμενα γενικά ή ειδικά 
αναπτυξιακά προγράμματα και υπό εξέλιξη χωροταξικές 
μελέτες.

2. Ο καθορισμός του Εμπορευματικού Κέντρου γίνεται 
σε έκταση η οποία πρέπει:

α) να συνδέεται με τα υφιστάμενα ή προγραμματισμέ
να δίκτυα συγκοινωνιακής υποδομής διαφορετικών μέ
σων μεταφοράς και να διαθέτει τερματικό σταθμό συν
δυασμένων μεταφορών,

β) να διασφαλίζει επαρκώς, αναλόγως με την περιοχή 
ή την περιφέρεια που εξυπηρετεί, την εγκατάσταση επι
χειρήσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, αποθηκών 
και σταθμών εμπορευματοκιβωτίων για τη διακίνηση πά- 
σης φύσεως προϊόντων, χώρων ανάπτυξης συστημάτων 
τηλεματικής και πληροφορικής, σταθμών εξυπηρέτησης 
οχημάτων, χώρων στάθμευσης, χώρων διοίκησης και 
υποστηρικπκών υπηρεσιών, όπως τελωνείου, υγειονομι
κών υπηρεσιών, ξενοδοχείων και εστιατορίων,

γ) να καλύπτει την αναμενόμενη ζήτηση των προηγού
μενων υπηρεσιών.

3. Τα Εμπορευματικό Κέντρα καθορίζονται εκτός ζώ
νης προστασίας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τό
πων, τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, παραδοσιακών 
οικισμών, λατομείων και λατομικών περιοχών και τηρου- 
μένης πάντοτε της νομοθεσίας για την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού και πολιτιστι
κού περιβάλλοντος.

4. Για τον καθορισμό Εμπορευματικού Κέντρου σε αι- 
γιαλό, παραλία ή χερσαία ζώνη λιμένα, μετά από παρα
χώρηση της χρήσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α ) και του άρθρου 14 παράγρα
φοι 6 και 7 του ν. 2545/1997.

5. Στα Εμπορευματικό Κέντρα, πέραν των κυρίως 
εγκαταστάσεων δικτύων συγκοινωνιακής υποδομής δια
φορετικών μέσων μεταφοράς, και του τερματικού σταθ
μού συνδυασμένης μεταφοράς, επιτρέπεται να περιλαμ
βάνονται και τα εξής:
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α) οι χρήσεις γης που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 
7 του π.δ. της 23.2.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) υπό την προϋπό
θεση ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων ή εξυπη
ρετούν τις ανάγκες των χρηστών του Εμπορευματικού 
Κέντρου και των εργαζόμενων σε αυτό,

β) η κατασκευή κτιρίων για τη στέγαση υπηρεσιακών 
μονάδων δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και κοινωφε
λών οργανισμών για την εξυπηρέτηση των χρηστών του 
Εμπορευματικού Κέντρου και των εργαζομένων σε αυ
τές,

γ) η εγκατάσταση επιστημονικών ερευνητικών εργα
στηρίων και κέντρων τεχνολογικής στήριξης των χρη
στών του Εμπορευματικού Κέντρου και των εργαζομέ
νων,

δ) η κατασκευή δικτύων παροχής υπηρεσιών μέσω 
ηλεκτρονικών συστημάτων και συστημάτων πληροφορι
κής,

ε) η ίδρυση ελεύθερων ζωνών κατά την έννοια του άρ
θρου 16 του ν. 2545/1997,
στ) η εγκατάσταση αποθηκών και σταθμών εμπορευμα

τοκιβωτίων για τη διακίνηση πάσης φύσεως προϊόντων.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών μπορεί να καθορίζονται και άλλες επιτρε
πόμενες δραστηριότητες σε Εμπορευματικά Κέντρα, 
εφόσον συνδέονται και εξυπηρετούν την καλύτερη λει
τουργία τους.

Άρθρο 4
Διαδικασία καθορισμού των Εμπορευματικών Κέντρων 1 2

1. Για τον καθορισμό Εμπορευματικού Κέντρου υπο
βάλλεται αίτηση στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοι
νωνιών από τον Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου. Προ- 
κειμένου να υποβάλει την αίτηση, ο Φορέας πρέπει να 
πληροί τις ακόλουθες τεχνικές και οικονομικές προϋπο
θέσεις για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του 
σχεδίου:

α) Μετοχικό κεφάλαιο, ολοσχερώς καταβεβλημένο, 
τουλάχιστον ίσο του δέκα τοις εκατό (10%) της προϋπο- 
λογιζόμενης επένδυσης, όπως αποτιμάται στο επενδυτι
κό σχέδιο. Η εδαφική έκταση μπορεί να αποτελέσει τμή
μα του μετοχικού κεφαλαίου του Φορέα Εμπορευματι- 
κού Κέντρου σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το πενήντα 
τοις εκατό (50%) αυτού. Σε κάθε περίπτωση, το Μετοχι
κό Κεφάλαιο πρέπει να έχει καταβληθεί τουλάχιστον κα
τά το ήμισυ σε μετρητά.

β) Εξασφάλιση της κατάλληλης εδαφικής έκτασης. Η 
εδαφική έκταση πρέπει, στο σύνολο ή τμήμα της να 
ανήκει στον Φορέα ή να του έχει παραχωρηθεί ή να την 
έχει μισθώσει με μίσθωση τουλάχιστον εικοσαετούς 
διάρκειας. Στην περίπτωση της μίσθωσης, την αίτηση 
προσυπογράφει επιπλέον και ο κύριος της έκτασης.

γ) Χρηματοπιστωτική ικανότητα για την ίδρυση, κατα
σκευή, οργάνωση και λειτουργία του Εμπορευματικού 
Κέντρου.

2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής στοι
χεία:

α) γενικό σχέδιο διάταξης των δραστηριοτήτων που 
εντάσσονται μέσα στο προτεινόμενο Εμπορευματικά Κέ
ντρο,

β) έγγραφα και δικαιολογητικά από τα οποία προκύ
πτει κυριότητα ή παραχώρηση ή μίσθωση τουλάχιστον

είκοσι ετών, καθώς και οι υφιστάμενες χρήσεις γης της 
προτεινόμενης έκτασης,

γ) επενδυτικό σχέδιο για την πραγματοποίηση του 
Εμπορευματικού Κέντρο^και τη θέση του σε λειτουργία, 
στο οποίο να αναφέρονται οι πηγές χρηματοδότησης, 

δ) δικαιολογητικά απόδειξης της τεχνικής και οικονο
μικής ικανότητας του Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου, 
καθώς και κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα από τα οποία 
να προκύπτει η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που θα 
επενδυθούν,

ε) προκαταρκτική συγκοινωνιακή μελέτη προσπέλασης 
του Εμπορευματικού Κέντρου από τα υφιστάμενα δίκτυα 
μεταφορών με προβλέψεις κατανομής της κίνησης στα 
διάφορα μέσα μεταφορών και ανάλυση των επιπτώσεων 
από τη λειτουργία Εμπορευματικού Κέντρου, 
στ) μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων εάν βρίσκεται 

σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή, 
ζ) προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όρων 

προστασίας του περιβάλλοντος για την ίδρυση και τη 
λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου, σύμφωνα με 
το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α ) όπως ισχύει, 

η) μελέτη σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας 
του Εμπορευματικού Κέντρου στο συγκεκριμένο σημείο, 
στην οποία λαμβάνονται υπόψη συγκοινωνιακά, λειτουρ
γικά και εμπορικά κριτήρια,

θ) αναλυτική περιγραφή και χρονοδιάγραμμα εκτέλε
σης των κάθε είδους έργων που απαιτούνται για τη λει
τουργία του Εμπορευματικού Κέντρου, 

ι) διαδικασίες και τρόπο διαχείρισης των απορριμμά
των,

ια) τοπογραφικά διαγράμματα και εκθέσεις στα οποία 
θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο: 

αα. τοπογραφικά διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής 
(απόσπασμα χάρτου Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού - 
Γ.Υ.Σ.) κλίμακας από 1:50.000 έως 1:10.000 με ιδιαίτερη 
επισήμανση της θέσης της εδαφικής έκτασης Εμπορευ- 
ματικού Κέντρου, συνοδευόμενο από πρόσφατη αερο
φωτογραφία της Γ.Υ.Σ.,

ββ. υψομετρικά τοπογραφικά διαγράμματα με ιδιαίτε
ρη επισήμανση της εδαφικής έκτασης του Εμπορευματι- 
κού Κέντρου κλίμακας 1:2.000 έως 1:1.000, 

γγ. περιγραφή της προτεινόμενης έκτασης και της 
άμεσα ευρύτερης περιοχής (σε ακτίνα 1 χλμ. από τα 
όριά του) με τοπογραφικά διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 
έως 1:1,

δδ. έκθεση καταρχήν αξιολόγησης των Χωρικών Επι
πτώσεων, από την ίδρυση και λειτουργία του Εμπορευ- 
ματικού Κέντρου,

εε. συμπεράσματα για την τεκμηρίωση της επιλογής 
της θέσης,

στστ. σειρά φωτογραφιών με ιδιαίτερη επισήμανση 
της εδαφικής έκτασης του Εμπορευματικού Κέντρου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάπτυξης, Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί 
να καθοριστούν επιπλέον κριτήρια καθορισμού Εμπο- 
ρευματικού Κέντρου, επιπλέον στοιχεία συνοδευτικά 
της αίτησης καθορισμού, οι τεχνικές και οικονομικές 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Φορέας Εμπορευ- 
ματικού Κέντρου, το περιεχόμενο των μελετών διαγραμ
μάτων και σχεδίων που υποβάλλονται, οι διαδικασίες κα
θορισμού των Εμπορευματικών Κέντρων, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό για την εφαρμογή αυτού του άρθρου θέμα.
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Άρθρο 5
Καθορισμός Εμπορευματικού Κέντρου

1. Το Εμπορευματικό Κέντρο καθορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επι
κοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται ύστε
ρα από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προ- 
κειμένου για τις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων Αθή
νας και Θεσσαλονίκης και για όσες άλλες περιοχές διέ- 
πονται από αντίστοιχο σχέδιο, απαιτείται επιπλέον και 
γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του αντίστοιχου Ορ
γανισμού. Η γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου ή της 
Εκτελεστικής Επιτροπής δίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος 
γνωμοδότησης. Εάν οι ανωτέρω φορείς δεν απαντήσουν 
εντός της προθεσμίας αυτής, η απόφαση καθορισμού 
μπορεί να εκδοθεί και χωρίς τη γνώμη τους. Η απόφαση 
καθορισμού επέχει θέση άδειας ίδρυσης Εμπορευματι- 
κού Κέντρου.

2. Η απόφαση καθορισμού συνοδεύεται από τοπογρα- 
φικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 το οποίο δημοσιεύεται 
σε σμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
την απόφαση αυτή:

α) καθορίζεται η θέση, η έκταση και τα όρια του Εμπο- 
ρευματικού Κέντρου,

β) εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την ίδρυση 
και τη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου, σύμφω
να με τις διατάξεις του ν. 1650/1986 όπως ισχύουν και 
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και τα μέτρα προστασί
ας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και τη λειτουργία 
του Εμπορευματικού Κέντρου, 

γ) καθορίζονται ειδικά οι χρήσεις γης για την έκταση 
στην οποία οριοθετείται το Εμπορευματικό Κέντρο και 
καθορίζονται οι κατηγορίες επιχειρήσεων που επιτρέπε
ται να εγκατασταθούν στο Εμπορευματικό Κέντρο, 

δ) καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι λοιπές εγκα
ταστάσεις που πρέπει να κατασκευασθούν, 

ε) ορίζεται το χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίη
ση των επενδύσεων,
στ) καθορίζονται οι προϋποθέσεις έναρξης της λειτουρ

γίας του Εμπορευματικού Κέντρου, τμηματικά ή συνολι
κά, με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των σχετι
κών έργων,

ζ) επιβάλλονται περιορισμοί και όροι στη λειτουργία 
του Εμπορευματικού Κέντρου, 

η) τάσσεται προθεσμία για την υποβολή του σχεδίου 
κανονισμού λειτουργίας, 

θ) ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
3. Προκειμένου περί Εμπορευματικών Κέντρων που 

βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 
33 Α ) ή του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α ) ή μέσα σε Σχέ
διο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Πόλεων, ο καθο
ρισμός τους γίνεται σε περιοχές αι οποίες, με βάση τα 
σχέδια αυτά, προορίζονται για την εγκατάσταση παρα
γωγικών δραστηριοτήτων και σύμφωνα με τις ειδικότε
ρες χρήσεις που προσδιορίζονται σε αυτά.

Άρθρο 6
Χρηματοδότηση των Εμπορευματικών Κέντρων - 

Επιλέξιμες δαπάνες 1

1. Η ίδρυση, η κατασκευή και η λειτουργία Εμπορευ

ματικών Κέντρων επιτρέπεται να επιχορηγείται από το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ή από την οι
κεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας από πιστώσεις που 
προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
ή από άλλες πηγές του Δημοσίου.

2. Επιλέξιμες Δαπάνες για την επιχορήγηση είναι οι 
προϋπολογιζόμενες από τον Φορέα Εμπορευματικού Κέ
ντρου δαπάνες για την ίδρυση, την κατασκευή και την 
οργάνωση του Εμπορευματικού Κέντρου που αφορούν:

α) στην απόκτηση γης, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι 
οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβούν το 10% του 
συνολικού προϋπολογισμού του έργου, 

β) στις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστά
σεις και στο μηχανολογικό εξοπλισμό για τις παρεχόμε
νες από τον Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου υπηρεσίες, 

γ) στον εξοπλισμό ηλεκτρονικής διαχείρισης των υπο
δομών και στις τεχνολογικές υποδομές επικοινωνιών και 
πληροφορικής,

δ) στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων υποδομών, συ
μπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων μελετών που 
συνοδεύουν την αίτηση γία τον καθορισμό του Εμπορευ- 
ματικού Κέντρου,

ε) στην κατασκευή έργων υποδομής, όπως οδικών δι
κτύων , δικτύων αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων, 
δικτύων ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών, έργων δια
μόρφωσης τοπίου με ριζικές ή ήπιες αλλαγές, 
στ) στην κατασκευή κτιρίων ή στην εκτέλεση έργων 

αναβάθμισης, ανακαίνισης, βελτίωσης και επέκτασης 
υφιστάμενων κτιρίων εξυπηρέτησης Εμπορευματικού 
Κέντρου,

ζ) στην κατασκευή συνδεόμενων κτιρίων και κατα
σκευή εγκαταστάσεων από τον Φορέα Εμπορευματικού 
Κέντρου, καθώς και στις οργανωτικές δαπάνες και τις 
δαπάνες ανακαίνισης εγκαταλελειμμένων κτιρίων, 

η) στην κατασκευή έργων υποδομής για τη συγκέ
ντρωση, ομαδοποίηση, οργάνωση και ανασύνθεση φορ
τίων,

θ) στην ανάπτυξη ή στη σύνδεση με υφιστάμενα ή 
προγραμματισμένα δίκτυα συγκοινωνιακής υποδομής 
διαφορετικών μέσων μεταφοράς, καθώς και στη δη
μιουργία τερματικού σταθμού συνδυασμένων μεταφο
ρών ή στη σύνδεση με αυτόν, 

ι) στη δημιουργία χώρων διοίκησης και υποστηρικτικών 
λειτουργιών, όπως σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, 
χώρων ανάπτυξης συστημάτων τηλεματικής και πληρο
φορικής, χώρων εναπόθεσης φορτίων χώρων στάθμευ
σης, τελωνείου, υγειονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχείων 
και εστιατορίων.

3. Η δημόσια επιχορήγηση υπολογίζεται επί του εγκε
κριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και 
μπορεί να καλύψει ποσοστό μέχρι το ανώτατο επιτρεπό
μενο όριο που προβλέπεται από το χάρτη περιφερεια
κών ενισχύσεων, που εγκρίνεται για την Ελλάδα από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ανώτατο ποσοστό για κάθε 
Περιφέρεια είναι αυτό που προβλέπεται ανά περιοχή στο 
Παράρτημα Α' του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α ). Η ίδια 
συμμετοχή του φορέα δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 
το 25% του επενδυτικού σχεδίου.

4. Δαπάνες επενδυτικών έργων που πραγματοποιήθη
καν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επι
χορήγησης δεν συνυπολογίζονται στο επιχορηγούμενο 
κόστος, ανεξάρτητα αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την 
ημερομηνία αυτή.

5. Δεν επιτρέπεται η εκποίηση στοιχείων εγκατάστα
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σης και υποδομής του Εμπορευματικού Κέντρου τα 
οποία έχουν επιχορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος πριν από την πάροδο πέντε ετών από την εί
σπραξη της επιχορήγησης.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι των οδικών συνδέσε
ων των Εμπορευματικών Κέντρων, πριν από την έκδοση 
της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 7 του νόμου αυ
τού.

Άρθρο 7
Διαδικασία επιχορήγησης - Σύναψη σύμβασης

1. Για την επιλογή του Φορέα Εμπορευματικού Κέ
ντρου που θα επιχορηγηθεί, ο Υπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών με απόφασή του, καλεί τους ενδιαφερομέ
νους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζονται:

α) η ευρύτερη περιοχή για την οποία μπορούν να υπο
βληθούν προτάσεις από τους ενδιαφερομένους, 

β) οι ελάχιστες προδιαγραφές του Εμπορευματικού 
Κέντρου, αναλόγως των αναγκών που προορίζεται να 
καλύψει,

γ) το ύψος της χρηματοδότησης που προτίθεται να κα
λύψει το Δημόσιο με επιχορήγηση και το ποσοστό του 
επενδυτικού σχεδίου που μπορεί να επιχορηγηθεί, 

δ) οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και οι ελά
χιστες τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που πρέ
πει να πληροί ο Φορέας Εμπορευματικού Κέντρου, κα
θώς και τα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών, 

ε) τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων 
και η βαρύτητα καθενός από αυτά. Τα κριτήρια αξιολόγη
σης των προσφορών συνδέονται ιδίως με: 

αα. την καταλληλότητα της προτεινόμενης θέσεως 
από άποψη χωροταξική, κυκλοφοριακή και περιβαλλοντι
κή και τη δυνατότητα διασύνδεσής της με το μεταφορικό 
δίκτυο της χώρας,

ββ. τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραχώ
ρηση της χρήσης του Εμπορευματικού Κέντρου ώστε να 
διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συγκέντρωση χρηστών, 

γγ. την τεχνική και οικονομική δυνατότητα του ενδια
φερομένου για την πραγματοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου που προτείνει, 

δδ. την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, 
εε. την ταχεία εκτέλεση των προτεινόμενων έργων, 
στστ. την ποιότητα της μελέτης σκοπιμότητας και οι

κονομικής βιωσιμότητας του Εμπορευματικού Κέντρου, 
καθώς και τα αναμενόμενα εν γένει οφέλη από τη λει
τουργία του,

στ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος,

ζ) τα όργανα που είναι αρμόδια για την παραλαβή και 
την αξιολόγηση των αιτήσεων, 

η) η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων, 
θ) οι ελάχιστοι όροι της σύμβασης που θα συναφθεί 

μεταξύ του Δημοσίου και του Φορέα Εμπορευματικού 
Κέντρου, η διαδικασία σύναψής της και οι εγγυήσεις της 
τήρησης των υποχρεώσεων του Φορέα από τη σύμβαση, 

ι) η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος 
της, η μορφή και ο τύπος της, καθώς και οι περιπτώσεις 
κατάπτωσης και επιστροφής της, 

ια) η διάρκεια ισχύος των προσφορών και τα της παρα- 
τάσεώς τους,

ιβ) η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης και 
ιγ) κάθε σχετικό θέμα.
2. Στην ταχθείσα από την πρόσκληση εκδήλωσης εν

διαφέροντος προθεσμία, κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλ
λει αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα στοιχεία 
του ανωτέρω άρθρου 4, την εγγύηση συμμετοχής, κα
θώς και κάθε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικά που ζητεί
ται με την προκήρυξη.

3. Ο Φορέας Εμπορευματικού Κέντρου που θα επιχο
ρηγηθεί, επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών ύστερα από συγκριτική αξιολόγη
ση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η συγκρι
τική αξιολόγηση διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή 
Αξιολόγησης, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η Επιτροπή Αξιολό
γησης αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις και εισηγεί- 
ται για την επιλογή στον Υπουργό Μεταφορών και Επι
κοινωνιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομί
ας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών κα
θορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Αξιο
λόγησης, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι
νωνιών.

4. Μετά την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης, εκ- 
δίδεται η απόφαση καθορισμού του Εμπορευματικού Κέ
ντρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, εφόσον 
πληρούνται οι όροι του άρθρου αυτού.

5. Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρό
σκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος κριθεί από 
την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι δεν υποβλήθηκε καμία 
κατάλληλη πρόταση ή εάν δεν καταστεί δυνατή η έκδο
ση απόφασης καθορισμού μετά την απόφαση επιχορήγη
σης, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί 
είτε να επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ
ροντος είτε να προσφύγει σε απευθείας διαπραγματεύ
σεις με τον φορέα της επόμενης ή και των επόμενων κα
ταλληλότερων προτάσεων.

6. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης καθορισμού του 
Εμπορευματικού Κέντρου, ο Υπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών καλεί τον επιλεγέντα Φορέα Εμπορευματι- 
κού Κέντρου για τη σύναψη σύμβασης με το Ελληνικό 
Δημόσιο. Στη Σύμβαση αναφέρεται:

αα. το χρηματοδοτικό σχήμα με ακριβή πρόβλεψη του 
ποσού ή του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δη
μοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ββ. οι προϋποθέσεις σταδιακής εκταμίευσης των πο
σών που προέρχονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση,

γγ. οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των έργων 
που πρόκειται να κατασκευασθούν, 

δδ. οι εγγυήσεις για την τήρηση των όρων της συμβά- 
σεως,

εε. λεπτομερής καταγραφή των όρων και προϋποθέ
σεων για την παραχώρηση χρήσεως του Εμπορευματι- 
κού Κέντρου στους Χρήστες του Εμπορευματικού Κέ
ντρου,

στστ. οι προθεσμίες για την εκπόνηση των μελετών 
και την κατασκευή των έργων και που απαιτούνται για 
την έναρξη της λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέ
ντρου.

7. Με την πρόσκληση τάσσεται στον επιλεγέντα εύλο
γη προθεσμία για υπογραφή της σύμβασης που σε καμία 
περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 
ημερών. Σε περίπτωση που ο επιλεγείς δεν προσέλθει
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εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προ
σκομίσει έγκαιρα την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέ
λεσης αυτής, εκτός της καταπτώσεως της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, είναι δυνατός ο αποκλεισμός 
του επιλεγέντα από μελλοντικές διαδικασίες επιλογής 
Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου για δέκα (10) έτη, με 
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 8
Πολεοδομική μελέτη - Κανονισμός λειτουργίας 

Οικοδομικές άδειες

1. Οι χερσαίες εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως 
Εμπορευματικά Κέντρα, μπορούν να πολεοδομούνται. Η 
πολεοδομική μελέτη εκπονείται με πρωτοβουλία του Φο
ρέα Εμπορευματικού Κέντρου και επ’ αυτής εφαρμόζο
νται αναλόγως οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 του ν. 
2545/1997 όπως ισχύει.

2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέ
ντρου περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 
2 του άρθρου 12 του ν.2545/1997, καταρτίζεται από τον 
Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου μέσα στην προθεσμία 
που προβλέπεται στην απόφαση καθορισμού, και εγκρί- 
νεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι
νωνιών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. Η προθεσμία κατάρτισης και υποβολής του 
κανονισμού λειτουργίας μπορεί να παρατείνεται μέχρι 
το ήμισυ της αρχικής προθεσμίας με απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αν συντρέχουν 
εξαιρετικοί λόγοι και υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον 
Φορέα του Εμπορευματικού Κέντρου πριν τη λήξη της. 
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας 
αυτής ή, κατά περίπτωση, της παρατάσεώς της, η από
φαση καθορισμού αποβάλλει αυτοδίκαια την ισχύ της και 
ο Φορέας Εμπορευματικού Κέντρου κηρύσσεται έκπτω
τος από τη σύμβαση. Σχετικά εκδίδεται διαπιστωτική 
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Οι μελέτες για την έκδοση των αναγκαίων αδειών 
δόμησης εκπονούνται από τον Φορέα του Εμπορευματι- 
κού Κέντρου μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται 
στην απόφαση καθορισμού.

4. Η εκτέλεση των έργων που απαιτούνται για την 
έναρξη της λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου 
γίνεται μέσα σε προθεσμία που προβλέπεται στην από
φαση καθορισμού. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατεί- 
νεται μέχρι το ήμισυ της αρχικής προθεσμίας με απόφα
ση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αν συ
ντρέξουν εξαιρετικοί λόγοι και υποβληθεί σχετική αίτη
ση του Φορέα του Εμπορευματικού Κέντρου πριν τη λή
ξη της αρχικής προθεσμίας. Σε περίπτωση άπρακτης πα
ρέλευσης της προθεσμίας αυτής ή, κατά περίπτωση, της 
παρατάσεώς της, η απόφαση καθορισμού αποβάλλει αυ
τοδίκαια την ισχύ της και ο Φορέας Εμπορευματικού Κέ
ντρου κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση. Σχετικά 
εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Μετα
φορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 9
Εναρξη λειτουργίας 1

1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες ελέγχουν την τήρηση του χρονοδιαγράμμα
τος εκτέλεσης έργων, καθώς και τη συμμόρφωση του 
Φορέα προς τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και

τις άδειες δόμησης που έχουν εκδοθεί, με σκοπό να δια
πιστωθεί η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και η συμ
μόρφωση του Φορέα προς τις υποβληθείσες μελέτες και 
άδειες και να επιτραπεί η συνολική ή τμηματική έναρξη 
της λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου κατά τους 
όρους της απόφασης καθορισμού.

2. Για την έναρξη της λειτουργίας του Εμπορευματι- 
κού Κέντρου απαιτείται η έκδοση κοινής απόφασης των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, σε περίπτωση που το Εμπορευματικά Κέντρο 
βρίσκεται σε ζώνη λιμένα με την οποία διαπιστώνεται η 
δυνατότητα έναρξης της λειτουργίας του Εμπορευματι- 
κού Κέντρου.

Άρθρο 10 
Διαχείριση

1. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης έναρ
ξης λειτουργίας, η λειτουργία, η διοίκηση, η διαχείριση 
και ο συντονισμός των κοινόχρηστων χώρων και του 
εξοπλισμού του Εμπορευματικού Κέντρου ασκείται από 
το Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου ή μπορεί να ανατε
θεί σε Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Εμπορευματικού 
Κέντρου. Η μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης 
του Εμπορευματικού Κέντρου στην Ανώνυμη Εταιρεία 
Διαχείρισης γίνεται με σύμβαση, ανάμεσα στο Φορέα 
Εμπορευματικού Κέντρου και την Ανώνυμη Εταιρεία Δια
χείρισης Εμπορευματικού Κέντρου, η οποία εγκρίνεται 
με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω
νιών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- 
ως. Με τη σύμβαση ρυθμίζονται οι σχέσεις Φορέα Εμπο- 
ρευματικού Κέντρου και Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρι
σης Εμπορευματικού Κέντρου, μεταβιβάζονται τυχόν δι
καιώματα και υποχρεώσεις που εντάσσονται στα πλαίσια 
της διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας, και ρυθμίζε
ται κάθε σχετικό θέμα.

2. Η Διαχείριση ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου, της απόφασης καθορισμού και τον Κα
νονισμό του Εμπορευματικού Κέντρου. Η διοίκηση και 
διαχείριση του Εμπορευματικού Κέντρου περιλαμβάνει 
κάθε πράξη που αποσκοπεί στην εκπλήρωση του σκοπού 
του, στην ανάπτυξή του και ιδίως τη συντήρηση, τη λει
τουργία και την αξιοποίηση των κοινόχρηστων και κοινό- 
κτητων χώρων και οικοδομημάτων, την ανάληψη πρωτο
βουλιών για την παραπέρα βελτίωση και ανάπτυξη της 
υποδομής του Εμπορευματικού Κέντρου και την ανάπτυ
ξη νέων πρωτοβουλιών.

3. Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Εμπορευματικού 
Κέντρου έχει όλα τα προνόμια, όλα τα δικαιώματα, κα
θώς και όλες τις υποχρεώσεις που παρέχονται με τον 
παρόντα νόμο στο Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου.

Άρθρο 11 
Εποπτεία

1. Σε περίπτωση παράβασης του νόμου αυτού , των 
όρων που περιλαμβάνονται στην απόφαση καθορισμού ή 
του Κανονισμού λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέ
ντρου, επιβάλλονται στο Φορέα του Εμπορευματικού 
Κέντρου, την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Εμπορευ- 
ματικού Κέντρου ή τις εγκατεστημένες σε αυτό επιχει
ρήσεις κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές συνίστανται σε 
χρηματικό πρόστιμο ή έκπτωση από τη σύμβαση, ανάλο-
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γα με την αιτία, τη φύση και την έκταση της παραβιάσε- 
ως και την τυχόν υποτροπή. Οι κυρώσεις αυτές μπορεί 
να επιβάλλονται και σωρευτικά. Σε περίπτωση έκπτωσης 
του Φορέα επιβάλλεται ως πρόσθετη κύρωση η επιστρο
φή με πράξη καταλογισμού των τυχόν επιχορηγήσεων 
που έχουν εισπραχθεί.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάπτυξης, Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορί
ζονται:

α) ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου των 
εγκατεστημένων στο Εμπορευματικό Κέντρο επιχειρή
σεων, του Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου ή της Ανώ
νυμης Εταιρείας Διαχείρισης Εμπορευματικού Κέντρου

β) οι παραβάσεις του Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου 
ή της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Εμπορευματικού 
Κέντρου και των εγκατεστημένων στο Εμπορευματικό 
Κέντρο επιχειρήσεων, που αναφέρονται σε παραβάσεις 
του παρόντος νόμου, του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Εμπορευματικού Κέντρου, της απόφασης καθορισμού 
του Εμπορευματικού Κέντρου και των περιβαλλοντικών 
όρων·

γ) τα χρηματικά πρόστιμα και οι λοιπές διοικητικές κυ
ρώσεις που επιβάλλονται από τον Υπουργό Μεταφορών 
και Επικοινωνιών σε περίπτωση που διαπιστώνεται πα
ράβαση. Το χρηματικό πρόστιμο για κάθε παράβαση δεν 
μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χι
λιάδες (1.500.000) ευρώ. Το ανώτατο αυτό πρόστιμο 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με τροποποίηση της ανω
τέρω απόφασης σε ποσοστά που δεν θα ξεπερνά ετησί- 
ως το δέκα τοις εκατό (10%) του υφιστάμενου ανώτατου 
ορίου.

3. Ο Φορέας Εμπορευματικού Κέντρου ή η Ανώνυμη 
Εταιρεία Διαχείρισης Εμπορευματικού Κέντρου και οι 
εγκαταστημένες σε αυτό επιχειρήσεις είναι υποχρεωμέ
νες να παρέχουν στα αρμόδια όργανα κάθε πληροφορία 
και οποιοδήποτε στοιχείο θα τους ζητηθούν για τη διευ
κόλυνση του παραπάνω ελέγχου. Σε περίπτωση παράβα
σης αυτής της υποχρέωσης επιβάλλονται τα πρόστιμα 
της προηγούμενης παραγράφου.

4. Σε περίπτωση διακίνησης και αποθήκευσης εμπο
ρευμάτων που υπάγονται σε τελωνειακή επιτήρηση οι 
αρμόδιοι φορείς διοίκησης και διαχείρισης του Εμπορευ- 
ματικού Κέντρου πρέπει απαραιτήτως να εφοδιάζονται 
και με τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από τις 
κοινοτικές και εθνικές τελωνειακές διατάξεις.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορί
ζεται το ύψος της αμοιβής των οργάνων ελέγχου του 
παρόντος άρθρου και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον 
τακτικό προύπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών.

Άρθρο 12
Έργα βελτίωσης και επέκτασης 

Εμπορευματικών Κέντρων 1

1. Η πραγματοποίηση έργων βελτίωσης και επέκτασης 
Εμπορευματικών Κέντρων με αντίστοιχη αύξηση του 
επενδυτικού σχεδίου μπορεί να επιχορηγηθεί συμπλη
ρωματικά από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινω
νιών, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 6. Η συμπλη
ρωματική επιχορήγηση είναι δυνατή και πριν από την 
έναρξη λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου.

2. Για τη συμπληρωματική επιχορήγηση, ο Φορέας 
Εμπορευματικού Κέντρου υποβάλλει σχετική αίτηση 
προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, συνο- 
δευόμενη από τα στοιχεία του άρθρου 4 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, εκδίδεται 
απόφαση συμπληρωματικής επιχορήγησης από τον 
Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και συνάπτεται 
συμπληρωματική σύμβαση.

Άρθρο 13
Εφαρμοστέες διατάξεις

1. Η ίδρυση και λειτουργία των Εμπορευματικών Κέ
ντρων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συ
μπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων 10, 12, 14, 
και 16 του ν. 2545/1997, όπως ισχύει. Όπου στις ανωτέ
ρω διατάξεις αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο φο
ρέας Β.Ε.ΠΕ., ή ο φορέας διοίκησης και διαχείρισης 
Β.Ε.ΠΕ. νοείται αντίστοιχα ο Υπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, ο Φορέας Εμπορευματικού Κέντρου ή η 
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης του Εμπορευματικού Κέ
ντρου.

2. Η ίδρυση και λειτουργία των Εμπορευματικών Κέ
ντρων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγει 
τον καθορισμό και τη λειτουργία διαμετακομιστικών Κέ
ντρων σε Β.Ε.ΠΕ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
περίπτωση στ' του άρθρου 2 του ν. 2545/1997.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης

1. Εγκρίνεται ως κατάλληλη θέση για την ανάπτυξη 
του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης η πε
ριοχή Καστελιού, όπως ειδικότερα φαίνεται στο Τοπο- 
γραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1 : 20.000, το οποίο έχει 
θεωρηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και 
δημοσιεύεται σε σμίκρυνση μαζί με το νόμο αυτόν. Ο Νέ
ος Διεθνής Αερολιμένας Καστελιού Κρήτης εντάσσεται 
στο σύστημα Διεθνών Αερολιμένων της χώρας του Γενι
κού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης. Για την πραγματοποίηση του έργου απαιτεί
ται η τήρηση της διαδικασίας, η οποία προβλέπεται στην 
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αυτό τροπο
ποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002.

2. Οι απαλλοτριώσεις των ακινήτων που εμπίπτουν 
στα όρια του νέου διεθνούς αερολιμένα Καστελιού, κα
θώς και κάθε άλλης έκτασης που είναι αναγκαία για την 
κατασκευή και τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου και 
των συναφών εγκαταστάσεων και συνοδών έργων γίνο
νται με δαπάνες και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μέσω 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Για την απαλλο
τρίωση και την επίλυση των σχετικών διαφορών εφαρμό
ζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στη νομοθεσία για 
τις απαλλοτριώσεις που αφορούν τα Ολυμπιακά Έργα, 
όπως ισχύουν σήμερα.

3. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Διε
θνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Ανώνυμη Εταιρία» 
στο εξής «Εταιρία» ή «Δ.Α.Η.Κ.». Η Εταιρία έχει σκοπό 
τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντή
ρηση, την ανάπτυξη, τη λειτουργία, τον κατά περιόδους 
εκσυγχρονισμό, τη διοίκηση και την εκμετάλλευση του
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Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, τη λει
τουργία στον χώρο του αεροδρομίου ή σε άλλους όμο
ρους ή μη χώρους εγκαταστάσεων υπηρεσιών αεροπλο- 
ΐας, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, μηχανοργάνωσης, 
τηλεπικοινωνιών, ασφάλειας, την παροχή κάθε είδους 
υπηρεσιών που συνδέονται με την άφιξη και την αναχώ
ρηση αεροσκαφών, επιβατών, αποσκευών και τη μετα
φορά φορτίων, καθώς και την ανάπτυξη κάθε συναφούς 
δραστηριότητας. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 
ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ και θα 
καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο εξ ολοκλήρου και 
εφάπαξ σε μετρητά από το «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκ
συγχρονισμού Αερολιμένος Ηρακλείου», όπως προβλέ- 
πεται από το άρθρο 40 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'), 
ως ισχύει, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη 
δημοσίευση του καταστατικού της Εταιρίας. Το μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε μετοχές, που είναι 
ονομαστικές, ο αριθμός δε και αξία τους θα οριστεί με το 
καταστατικό της Εταιρίας. Το σύνολο των μετοχών αυ
τών ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο που εκπροσωπείται 
στη γενική συνέλευση των μετόχων από τους Υπουργούς 
Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοι
νωνιών. Η Εταιρία είναι κοινής ωφέλειας, διέπεται από 
τις διατάξεις του παρόντος και από τον κ.ν. 2190/1920, 
όπως κάθε φορά ισχύει, λειτουργεί κατά τους κανόνες 
του ιδιωτικού δικαίου και της ιδιωτικής οικονομίας και, με 
την επιφύλαξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εξαιρείται του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου το
μέα, καθώς και όλων των διατάξεων που διέπουν τις 
εταιρίες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δη
μόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρ
τίζεται το καταστατικό της Εταιρίας, με το οποίο ρυθμί
ζονται όλα τα θέματα που κατά τον κ.ν. 2190/1920 περι
λαμβάνονται στο καταστατικό ανώνυμης εταιρίας. Η 
τροποποίηση του καταστατικού γίνεται κατά τις διατά
ξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας Αερολιμένα Ηρακλείου δεν μπο
ρεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω του εξήντα τοις 
εκατό (60%). Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμ
βουλίου που διορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο οφεί
λει να ικανοποιεί τις ανάγκες: α) της διασφάλισης των 
συμφερόντων του Δημοσίου ως μετόχου, β) της ενεργούς 
συμμετοχής του Αναδόχου στο Διοικητικό Συμβούλιο και 
γ) της αντιπροσώπευσης των οργανωμένων οικονομικών 
και κοινωνικών δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας.

5. Μετά τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων της παρα
γράφου 2 του παρόντος, το μετοχικό κεφάλαιο της 
Δ.Α.Η.Κ. θα αυξηθεί με απόφαση της γενικής της συνέ
λευσης με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών και 
κατά ποσό ίσο προς την αξία της επικαρπίας των ακινή
των που θα απαλλοτριωθούν. Το ποσό της αύξησης θα 
καλυφθεί αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο με την 
εισφορά επί ενενήντα εννέα (99) έΐη της επικαρπίας του 
ακινήτου της παρ. 1 του παρόντος και την ανάληψη από 
αυτό του συνόλου των νέων μετοχών. Η εισφορά θα γί
νει με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι
κονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημο
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετα
γράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο. Η σχετική πιστο
ποίηση θα γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

της Εταιρίας που εκδίδεται και δημοσιεύεται κατά τις 
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Για την εισφορά αυτή και 
τη μεταγραφή της δεν καταβάλλεται οποιοσδήποτε φό
ρος, τέλος ή εισφορά, καθώς και δικαιώματα οποιουδή- 
ποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών όλων 
των υποθηκοφυλάκων.

6., Η εκτέλεση του έργου της μελέτης, της χρηματοδό
τησης, της κατασκευής, της ανάπτυξης, της θέσης σε 
λειτουργία, της λειτουργίας, της συντήρησης και του κα
τά περιόδους εκσυγχρονισμού του νέου διεθνούς αερο
λιμένα Ηρακλείου θα γίνει ως εξής: Η Δ.Α.Η.Κ. θα προ
κηρύξει διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή επιχειρήσε- 
ως ή ενώσεως επιχειρήσεων («Ανάδοχος») που θα κατέ
χει αποδεδειγμένα τα αναγκαία προσόντα τεχνικής και 
οικονομικής ικανότητας και φερεγγυότητας, ο οποίος θα 
αγοράσει από το Ελληνικό Δημόσιο ποσοστό μετοχών 
της Δ.Α.Η.Κ. έως σαράντα τοις εκατό (40%) και θα ανα- 
λάβει τη διοίκηση και τη διαχείρισή της για ορισμένο 
χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών. Η ίδια επιχείρηση ή 
ένωση επιχειρήσεων θα αναλάβει για λογαριασμό της 
Δ.Α.Η.Κ. την εκτέλεση της μελέτης, τη χρηματοδότηση, 
την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη θέση σε λειτουργία 
του νέου αερολιμένα.

7. Η άδεια λειτουργίας του αερολιμένα χορηγείται από 
τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αρμόδια 
κρατική αρχή στο νέο αερολιμένα είναι η Υπηρεσία Πολι
τικής Αεροπορίας. Αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία 
του τομέα αεροναυτιλίας του νέου αερολιμένα είναι 
αποκλειστικά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

8. Η διαδικασία για την ανάδειξη του Αναδόχου θα γί
νει με βάση διακήρυξη που καταρτίζεται από την Εταιρία 
Αερολιμένα Ηρακλείου και εγκρίνεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών, τηρουμένων των διατάξεων της 
σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των 
διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί και ισχύουν στη 
χώρα, εφόσον έχουν εφαρμογή, και κατ' εξαίρεση κάθε 
σχετικής διατάξεως του εσωτερικού δικαίου. Με τη δια
κήρυξη:

α. Εξειδικεύεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, κα
θορίζονται οι προθεσμίες εκτέλεσής του και ρυθμίζονται 
όλα τα ζητήματα σχετικά με την εκτέλεσή του.

β. Ρυθμίζονται η διαδικασία ανάδειξης του Αναδόχου, 
καθορίζονται οι σχετικές προθεσμίες, τα όργανα διεξα
γωγής της διαδικασίας και οι αρμοδιότητες καθενός, οι 
τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις για την υποβολή 
προσφοράς και τα σχετικά δικαιολογητικά, το περιεχό
μενο των προσφορών των ενδιαφερομένων, η αποδοχή 
ή μη εναλλακτικών προσφορών, οι εγγυήσεις συμμετο
χής στη διαδικασία, τα κριτήρια ανάδειξης της οικονομι
κά πιο συμφέρουσας προφοράς και ο τρόπος αξιολόγη
σής τους, τα της τυχόν απονομής βραβείων σε συμμετέ- 
χοντες, τα της κατακύρωσης, διακοπής, ματαίωσης ή 
επανάληψης της διαδικασίας, οι υποχρεώσεις του Ανα
δόχου να λάβει ορισμένη νομική μορφή μετά την κατα- 
κύρωση, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, οι 
υποχρεώσεις γενικά του Αναδόχου σχετικά με την εκτέ
λεση του έργου και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε 
αυτόν για την παραβίαση των υποχρεώσεών του.

γ. Καθορίζονται το ποσοστό των μετοχών που θα με- 
ταβιβασθούν στον Ανάδοχο, καθώς και ο τρόπος, ο χρό
νος, οι προϋποθέσεις και οι όροι της μεταβίβασης των 
μετοχών αυτών.
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δ. Ρυθμίζονται τα της διοικήσεως και της διαχειρίσεως 
της Εταιρίας Αερολιμένα Ηρακλείου μετά τη μεταβίβαση 
των μετοχών στον Ανάδοχο και

ε. Ρυθμίζονται τα θέματα της εισπράξεως του τέλους 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού αεροδρομίων που κατα
βάλλεται από τους επιβάτες που αναχωρούν από τον 
υφιστάμενο αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και 
από το νέο διεθνή αερολιμένα, καθορίζεται το ποσοστό 
που θα καταβάλλεται στη Δ.Α.Η.Κ. και ρυθμίζεται κάθε 
συναφής λεπτομέρεια.

9. Μετά την ανάδειξη του Αναδόχου συνάπτεται μετα
ξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρίας Αερολιμένα 
Ηρακλείου και του Αναδόχου σύμβαση με την οποία:

α. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη μελέτη, τη χρηματοδό
τηση, την κατασκευή, τον κατά καιρούς εκσυγχρονισμό 
και τη συντήρηση του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρα
κλείου.

β. Συμφωνείται το ποσοστό μετοχών που θα μεταβιβα- 
σθούν στον Ανάδοχο, καθώς και ο χρόνος, οι προϋποθέ
σεις και οι όροι της μεταβίβασης.

γ. Συμφωνείται ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισης της 
Εταιρίας Αερολιμένα Ηρακλείου ύστερα από τη μεταβί
βαση των μετοχών στον Ανάδοχο, κατά τροποποίηση 
του καταστατικού της, αν αυτό απαιτείται.

Η σύμβαση θα καταρτισθεί με βάση τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου, τη διακήρυξη και την προσφορά του 
Αναδόχου και θα έχει διάρκεια τριάντα (30) ετών από 
την υπογραφή της.

10. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι
κοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού 
ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρ
μογή του παρόντος άρθρου και κάθε σχετική λεπτομέ
ρεια.

Άρθρο 15
Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών μεταφορών και Κ.Τ.Ε.Ο. 1 2 3

1. Οι διατάξεις της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 
2 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α') εφαρμό
ζονται και για την αντικατάσταση των λεωφορείων δη
μόσιας χρήσης που εξυπηρετούν άγονες γραμμές νή
σων, εφόσον στις νήσους αυτές δεν λειτουργεί ΚΤΕΛ. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο
νομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται 
οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικα
σία και κάθε σχε πκό με την εκτέλεση του παρόντος άρ
θρου θέμα.

2. Δεν επιτρέπεται ο αποχαρακτηρισμός αυτοκινήτου 
λεωφορείου δημόσιας χρήσης, ο ιδιοκτήτης του οποίου 
έλαβε επιδότηση για την αντικατάστασή του με βάση το 
ν. 2963 / 2001 για πέντε (5) έτη από την ταξινόμησή του.

3. Επιτρέπεται η πρόσβαση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΛΕΙ
ΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.) στο τμήμα του προαστια- 
κού σιδηροδρομικού δικτύου «Δουκίσσης Πλακεντίας - 
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι όροι, με τους 
οποίους γίνεται η πρόσβαση της Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε. στο ως 
άνω δίκτυο, (όπως ιδίως κατανομή χωρητικότητας, τέλη 
χρέωσης, πιστοποίηση ασφάλειας, λοιπές υποχρεώσεις, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα), ρυθμίζονται με συμ
βάσεις ορισμένης χρονικής διάρκειας, που υπογράφο
νται μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. και

του ΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδο
μής, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με απόφαση του Υπουρ
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται και κάθε 
άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας διά
ταξης.

4. Η παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 2963 / 2001 αντικαθί
σταται ως ακολούθως:

«4. Τα δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. διαπιστεύονται από το Εθνικό 
Συμβούλιο Διαπίστευσης ή άλλο φορέα διαπίστευσης 
Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι 
31.12.2004.»

Άρθρο 16

1. Το Παράρτημα III του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ 15 Α ), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 155/1996 
(ΦΕΚ 115 Α ) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 
181/1998 (ΦΕΚ 133 Α ) και το άρθρο 1 του π.δ 309/1999 
(ΦΕΚ 283 Α ) τροποποιείται ως εξής:

«Καταργούνται τα εδάφια θ' και Γ της παραγράφου 2. 
ΑΚΟΗ (ΑΥΤΙΑ, ΜΥΤΗ, ΛΑΡΥΓΓΑΣ)», όπως τροποποιήθη
κε με το άρθρο 1 του π.δ. 309/1999 (ΦΕΚ 283 Α ) και 
αντικαθίστανται ως εξής:

«θ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να αποκτούν οι κωφοί 
και βαρήκοοι άδεια οδήγησης των κατηγοριών Α ή Β ή 
των υποκατηγοριών Α1 ή Β1 με τις εξής επιπλέον προϋ
ποθέσεις:

αα. Η ιατρική εξέταση για την απόκτηση άδειας οδήγη
σης θα διενεργηθεί από τη Δ.Ι.Ε. για τη διαπίστωση μόνο 
της κωφότητος.

ββ. Επιπλέον των ανωτέρω είναι υποχρεωτική και η 
πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση από παθολόγο και οφθαλ
μίατρο.

γγ. Η άδεια χορηγείται και ισχύει μέχρι το 65ο έτος 
της ηλικίας τους και εφόσον δε συντρέχουν άλλοι παθο
λογικοί λόγοι.

ι. Παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης των κω
φών και βαρήκοων που έχουν χορηγηθεί με προγενέστε
ρες διατάξεις μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους.»

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2867/2000 «Οργά
νωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες δια
τάξεις» (ΦΕΚ 273 Α ) προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως 
ακολούθως:

«Τα ως άνω οριζόμενα άτομα με βαριά κινητική αναπη
ρία ή προβλήματα ακοής και υπό τις ανωτέρω προϋποθέ
σεις δικαιούνται έκπτωσης 40 % επί των τιμολογίων πρό
σβασης (σύνδεσης) Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής 
(DSL), η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον εκάστοτε πάρο- 
χο της Καθολικής Υπηρεσίας του τόπου διαμονής τους. 
Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται ο τρόπος διακανο
νισμού της έκπτωσης μεταξύ των παροχών της ως άνω 
πρόσβασης (σύνδεσης ) και του παρόχου της Καθολικής 
Υπηρεσίας.»

Άρθρο 17 
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.
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Αθήνα, 13 Ιανουάριου 2004 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν. Χριστοδουλάκης Β. Παπανδρέου

ση φοροαπαλλαγών, κατά την κατασκευή του νέου διε
θνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, (άρθρο 14 παρ. 2) 

Ν) Την εισφορά της επικαρπίας των ακινήτων, που θα 
απαλλοτριωθούν για την κατασκευή του ανωτέρω έρ
γου, επί ενενήντα εννέα (99) έτη, για την κάλυψη της 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Α.Η.Κ..

(άρθρο 14 παρ. 5)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από 

άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Απ.-ΑΘ. Τσοχατζόπουλος Χρ. Βερελής

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Φ. Πετσάλνικος Γ. Πασχαλίδης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση και Λειτουργία Εμπορευ- 
ματικών Κέντρων»

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου 
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού.

1. Εφάπαξ δαπάνη, σημαντικού ύψους, από την απαλ
λοτρίωση ακινήτων, που είναι αναγκαία για την κατα
σκευή και τη λειτουργία του νέου αερολιμένα Ηρακλείου 
Κρήτης και των συναφών εγκαταστάσεων.

(άρθρο 14 παρ. 2)
2. Δαπάνη, από την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη

της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, κατά τη διαδικασία επιλογής επιχορηγο
ύμενου Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου (άρθρο 7 παρ. 
3), καθώς και στα όργανα ελέγχου του άρθρου 11, του 
υπό ψήφιση νομοσχεδίου. (άρθρο 11 παρ. 4)

3. Ενδεχόμενη δαπάνη, σημαντικού ύψους, από: ί) την 
επιχορήγηση της ίδρυσης, κατασκευής και λειτουργίας 
Εμπορευματικών Κέντρων από το Υπουργείο Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών ή από την οικεία Γενική Γραμμα
τεία Περιφέρειας, από πιστώσεις που προέρχονται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από άλλες πη
γές του Δημοσίου. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιμά- 
ται στο ποσό των 75.000.000 ΕΥΡΩ. (άρθρο 6 παρ. 1)

4. Ενδεχόμενη δαπάνη, από τυχόν καταβολή: ί) της
επιδικαζόμενης από τα δικαστήρια δικαστικής δαπάνης 
(συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του πληρεξού
σιου δικηγόρου), στις δίκες προσδιορισμού της αποζημί
ωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσής, για την κατασκευή 
του νέου αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, π) εξόδων και 
αμοιβής πραγματογνωμόνων κατά τη διαδικασία της 
ανωτέρω απαλλοτρίωσης. (άρθρο 14 παρ. 2)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώ
σεις του προϋπολογισμού των Υπουργείων Οικονομίας 
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Ενδεχόμενη απώλεια δημοσίων εσόδων, από: ί) την 
κατά το άρθρο 13 παρ. 3 και 6 του ν. 2730/1999, χορήγη-

Β. Επί του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολο
γισμού ν.π.δ.δ. (πλην ο.τ.α., Ιερών Ναών, Μονών και 
Α.Ε.Ι.).

Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, από τη δωρεάν παρα
χώρηση της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου 
ή των ανωτέρω φορέων, για την εκτέλεση έργων που 
σχετίζονται με την κατασκευή του νέου αερολιμένα 
Ηρακλείου Κρήτης. (άρθρο 14 παρ. 2)

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από 
άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ή 
του προϋπολογισμού των οικείων φορέων.

Γ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολο
γισμού των ο.τ.α. και λοιπών ν.π.δ.δ.

Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, από την παραχώρηση, 
χωρίς αποζημίωση, της χρήσης ακινήτων του δημοσίου 
και των ανωτέρω Φορέων, στον ανάδοχο εκτέλεσης του 
έργου της κατασκευής του νέου διεθνούς αερολιμένα 
Ηρακλείου Κρήτης, για την επίσπευση του έργου αυτού.

(άρθρο 14 παρ. 2)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από 

άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ή 
του προϋπολογισμού των οικείων ο.τ.α. και λοιπών 
ν.π.δ.δ.

Δ. Επί του προϋπολογισμού των ο.τ.α. των συνδέσμων 
και επιχειρήσεων ο.τ.α. και των λοιπών νομικών προσώ
πων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 14 παρ. 1 
του ν. 2190/94).

Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν: ί) σύσταση Φορέων 
Εμπορευματικών Κέντρων και Ανωνύμων Εταιρειών δια
χείρισης των Κέντρων αυτών ή από τη συμμετοχή των 
ανωτέρω νομικών προσώπων στις εν λόγω ανώνυμες 
εταιρείες (άρθρα 2 παρ. 2 και 10 παρ. 1).

ϋ) καταβολή αναλογίας της δαπάνης αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων που διενεργούνται υπέρ του Φορέα 
Εμπορευματικού Κέντρου στον οποίο συμμετέχουν τα 
ανωτέρω νομικά πρόσωπα, για τον καθορισμό και την ορ
γάνωση της Β.Ε.ΠΕ. αυτής. (άρθρο 13 παρ. 1)

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ
σεις του προϋπολογισμού των οικείων ο.τ.α. και λοιπών 
φορέων.

Ε. Επί του προϋπολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας 
«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» (ν.π.ι.δ. επιχορηγού
μενο από τον κρατικό προϋπολογισμό).

Ετήσια δαπάνη, από την καταβολή τελών για την πρό
σβαση της εταιρείας στο τμήμα του προαστιακού σιδη
ροδρομικού δικτύου «Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρό
μιο Ελευθέριος Βενιζέλος» (άρθρο 15 παρ. 3).

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
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του προϋπολογισμού της ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ».

Αθήνα 13 Ιανουάριου 2004 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ν. Χριστοδουλάκης X. Βερελής

Αριθμ. 12/1 /2004

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών «Ίδρυση και Λειτουργία Εμπορευματικών 
Κέντρων»

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου, ρυθμίζονται 
θέματα σχετικά με: α) την ίδρυση και λειτουργία Εμπο
ρευματικών Κέντρων, β) την κατασκευή και τη λειτουρ
γία του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, 
καθώς και διάφορα άλλα θέματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ειδικότερα:

Ι.α. Καθορίζεται μία νέα κατηγορία Βιομηχανικής και 
Επιχειρηματικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.), που καλείται 
«Εμπορευματικό Κέντρο», η λειτουργία του οποίου, απο
βλέπει στον εξορθολογισμό του συστήματος μεταφο
ρών.

β. Εξειδικεύεται περαιτέρω ο σκοπός, που επιδιώκεται 
με την ίδρυση των Εμπορευματικών Κέντρων (πρόσβαση 
των εγκαθισταμένων επιχειρήσεων σε δίκτυο συνδυα
σμένων μεταφορών, ομαδοποίηση και ανασύνθεση των 
φορτίων, συντονισμός των εμπορευματικών ροών, βελτί
ωση της διανομής εμπορευμάτων κ.λ.π.). (άρθρο 1)

2. α. Προσδιορίζεται η έννοια των όρων, που αναφέρο- 
νται στο νομοσχέδιο, για την εφαρμογή του.

β. Προβλέπεται ότι, Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου 
(ανώνυμη εταιρεία, που αναλαμβάνει τη μελέτη, χρημα
τοδότηση και κατασκευή Εμπορευματικού Κέντρου), 
μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σ' αυτόν και 
νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 
14 παρ. 1 ν. 2190/94), συμπεριλαμβανομένων των ο.τ.α. 
και των συνδέσμων και επιχειρήσεων αυτών, (άρθρο 2)

3. Καθορίζονται οι αρχές που διέπουν τη χωροθέτηση
των Εμπορευματικών Κέντρων, οι εγκαταστάσεις που 
επιτρέπεται να περιλαμβάνονται σ' αυτά, οι εκτάσεις 
όπου χωροθετούνται τα Εμπορευματικό Κέντρα, καθώς 
και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εκτάσεις 
αυτές. '(άρθρα 3 και 5 παρ. 3)

4. α. Καθορίζεται, επίσης, η διαδικασία, που ακολουθεί
ται για τον καθορισμό εκτάσεως Εμπορευματικού Κέ
ντρου. Ειδικότερα ορίζονται:

ί) Οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί ο Φορέας 
Εμπορευματικού Κέντρου, για την υλοποίηση του επεν
δυτικού του σχεδίου.

Ν) Τα στοιχεία, που συνοδεύουν την αίτηση του ανωτέ

ρω Φορέα για τη χωροθέτηση Εμπορευματικού Κέντρου.
β. Πρόσθετα κριτήρια απαραίτητα για τη χωροθέτηση 

Εμπορευματικού Κέντρου, καθώς και οι τεχνικές και οι
κονομικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί q Φορέας 
Εμπορευματικού Κέντρου, το περιεχόμενο των υποβαλ
λόμενων μελετών και σχεδίων και κάθε άλλο σχετικό θέ
μα, καθορίζονται με κ.υ.α.

γ. Η χωροθέτηση Εμπορευματικού Κέντρου γίνεται με 
κ.υ.α., που εκδίδεται σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικα
σία και έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, (άρθρα 4 και 5)

5. α. Επιτρέπεται η επιχορήγηση της ίδρυσης, κατα
σκευής και λειτουργίας Εμπορευματικών Κέντρων από 
το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή την οικεία 
Γενική Γραμματεία Περιφέρειας, από πιστώσεις του Προ
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή από άλλες πηγές 
του Δημοσίου.

β. Προσδιορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες για την 
ίδρυση, την κατασκευή και την οργάνωση Εμπορευματι- 
κού Κέντρου, οι οποίες χρηματοδοτούνται από την ανω
τέρω δημόσια επιχορήγηση, που υπολογίζεται επί του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδί
ου και μπορεί να καλύπτει ποσοστό μέχρι το ανώτατο 
επιτρεπόμενο όριο, το οποίο προβλέπεται από το χάρτη 
περιφερειακών ενισχύσεων, που εγκρίνεται για την Ελ
λάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα για κάθε 
περιφέρεια της χώρας το ανώτατο αυτό ποσοστό είναι 
το προβλεπόμενο ανά περιοχή με το παράρτημα «Α» του 
ν. 3190/2003.

γ. Η ίδια συμμετοχή του φορέα δε μπορεί να είναι κα
τώτερη του 25% του επενδυτικού σχεδίου.

δ. Στο επιχορηγούμενο κόστος δε συνυπολογίζονται 
δαπάνες επενδυτικών έργων, που πραγματοποιήθηκαν 
πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχο
ρήγησης, ανεξάρτητα αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά 
την ημερομηνία αυτή.

ε. Απαγορεύεται η εκποίηση στοιχείων εγκατάστασης 
και υποδομής του Εμπορευματικού Κέντρου, τα οποία 
έχουν επιχορηγηθεί, πριν από την πάροδο πέντε (5) 
ετών, από την είσπραξη της επιχορήγησης. (άρθρο 6)

6. α. Καθορίζονται τα στοιχεία, που περιλαμβάνει η 
πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Φορέα 
Εμπορευματικού Κέντρου, που θα επιχορηγηθεί. Η πρό
σκληση αυτή, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μετα
φορών και Επικοινωνιών.

β. Καθορίζονται επίσης, τα στοιχεία, που συνοδεύουν 
την αίτηση συμμετοχής στη σχετική διαδικασία, καθώς 
και εκείνα που περιλαμβάνει η σύμβαση που συνάπτεται 
μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του επιλεγόμενου 
φορέα Εμπορευματικού Κέντρου.

γ. Η επιλογή του επιχορηγούμενου Φορέα Εμπορευ- 
ματικού Κέντρου, γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από 
συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδια
φέροντος, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται με τη 
σχετική πρόσκληση. Η αξιολόγηση διενεργείται από πε
νταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτείται με 
υπουργική απόφαση.

δ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με 
κ.υ.α., της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Αξιο
λόγησης. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι
νωνιών.

ε. Προβλέπεται η κατάπτωση της εγγυητικής επιστο
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λής συμμετοχής, στην περίπτωση μη έγκαιρης προσέ
λευσης του επιλεγόμενου ως Φορέα Εμπορευματικού 
Κέντρου ή μη έγκαιρης προσκόμισης της απαιτούμενης 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης.

(άρθρο 7)
7. α. Παρέχεται η δυνατότητα πολεοδόμησης των χερ

σαίων εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως Εμπορευματι- 
κά Κέντρα.

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον κανονισμό λει
τουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου, που εγκρίνεται 
με υπουργική απόφαση.

γ. Οι μελέτες για την έκδοση των αναγκαίων αδειών 
δόμησης εκπονούνται από το Φορέα του Εμπορευματι- 
κού Κέντρου και οι άδειες εκδίδονται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.

δ. Καθορίζονται οι προθεσμίες εντός των οποίων εκτε- 
λούνται τα απαιτούμενα, για την έναρξη λειτουργίας 
Εμπορευματικού Κέντρου, έργα. Σε περίπτωση δε παρέ
λευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής η απόφαση κα
θορισμού Εμπορευματικού Κέντρου αποβάλλει αυτοδί
καια την ισχύ της και ο φορέας Εμπορευματικού Κέ
ντρου κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, (άρθρο 8)

8. α. Η τήρηση του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος 
εκτέλεσης έργων και η συμμόρφωση του Φορέα Εμπο- 
ρευματικού Κέντρου, προς τη μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τις άδειες δόμησης, που έχουν εκδοθεί, 
ελέγχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

β. Η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας Εμπορευματι- 
κού Κέντρου διαπιστώνεται με κ.υ.α.. (άρθρο 9)

9. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαχείριση του 
Εμπορευματικού Κέντρου. Ειδικότερα μεταξύ άλλων 
προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Η λειτουργία, η διοίκηση, η διαχείριση και ο συντο
νισμός των κοινόχρηστων χώρων και του εξοπλισμού 
του Εμπορευματικού Κέντρου, ασκείται από το Φορέα 
αυτού ή μπορεί να ανατεθεί σε Ανώνυμη Εταιρεία Δια
χείρισης Εμπορευματικού Κέντρου.

β. Η μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης του 
Εμπορευματικού Κέντρου στην ανωτέρω Α.Ε. γίνεται, με 
σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα Εμπορευ- 
ματικού Κέντρου και της εταιρείας αυτής. Με τη σύμβα
ση ρυθμίζονται οι σχέσεις των συμβαλλομένων, μεταβι
βάζονται τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις, που εντάσ
σονται στο πλαίσιο της διοίκησης, διαχείρισης και λει
τουργίας και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

γ. Η διοίκηση του Εμπορευματικού Κέντρου και η δια
χείριση αυτού, περιλαμβάνει κάθε πράξη που αποσκοπεί 
στην εκπλήρωση του σκοπού του και στην ανάπτυξη του 
Κέντρου.

10. α. Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στο Φορέα 
Εμπορευματικού Κέντρου, την Ανώνυμη Εταιρεία Δια
χείρισης Εμπορευματικού Κέντρου ή τις εγκατεστημένες 
σ' αυτό επιχειρήσεις, σε περίπτωση παραβίασης των δια
τάξεων του υπό ψήφιση νόμου, των όρων που περιλαμ
βάνονται στην απόφαση χωροθέτησης ή του κανονισμού 
λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου. Οι κυρώσεις 
αυτές συνίστανται σε χρηματικό πρόστιμο ή έκπτωση 
από τη σύμβαση και μπορεί να επιβάλλονται και σωρευτι- 
κά. Σε περίπτωση δε έκπτωσης του Φορέα επιβάλλεται 
ως πρόσθετη κύρωση η επιστροφή με πράξη καταλογι
σμού των τυχόν επιχορηγήσεων που έχουν εισπραχθεί.

β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με 
κ.υ.α.: ί) των οργάνων, της διαδικασίας και του τρόπου 
άσκησης ελέγχου των εγκατεστημένων στο Εμπορευμα-

τικό Κέντρο επιχειρήσεων, του Φορέα Εμπορευματικού 
Κέντρου ή της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Εμπο- 
ρευματικού Κέντρου.

Η) Των παραβάσεων και των χρηματικών προστίμων, 
καθώς και των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, που επι
βάλλονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινω
νιών, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης. Το ανώτα
το όριο του επιβαλλομένου προστίμου για κάθε παράβα
ση δε μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο πεντακό
σιες χιλιάδες (1.500.000) ΕΥΡΩ. Το όριο αυτό μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό που δε θα ξεπερνά 
ετησίως το δέκα τοις εκατό (10%).

γ. Με κ.υ.α. καθορίζεται, επίσης, το ύψος της αμοιβής 
των οργάνων ελέγχου, που επιβαρύνει τον προύπολογι- 
σμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

δ. Επιβάλλεται στους Φορείς Εμπορευματικών Κέ
ντρων, στις Α.Ε. Διαχείρισης αυτών και στις εγκατεστη
μένες στα Εμπορευματικά Κέντρα επιχειρήσεις, η υπο
χρέωση για την παροχή στα αρμόδια όργανα των στοι
χείων, που απαιτούνται για τη διευκόλυνση του ανωτέρω 
ελέγχου. Σε περίπτωση δε μη εκπλήρωσης της υποχρέω
σης αυτής, επιβάλλονται τα προαναφερόμενα πρόστιμα.

(άρθρο 11)
11. Παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Μεταφο

ρών και Επικοινωνιών να επιχορηγεί συμπληρωματικά 
την πραγματοποίηση έργων βελτίωσης και επέκτασης 
Εμπορευματικών Κέντρων, με αντίστοιχη αύξηση του 
επενδυτικού σχεδίου και μετά από την υποβολή σχετι
κής αίτησης από το Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου. Η 
συμπληρωματική αυτή επιχορήγηση μπορεί να παρέχε
ται και πριν από την έναρξη λειτουργίας του Εμπορευμα- 
τικού Κέντρου. (άρθρο 12)

12. Ορίζεται ότι, για την ίδρυση και λειτουργία των
Εμπορευματικών Κέντρων εφαρμόζονται συμπληρωματι
κά οι διατάξεις των άρθρων 10, 12, 14 και 16 του ν. 
2545/1997, που ρυθμίζουν μεταξύ άλλων και θέματα 
απαλλοτριώσεων για τον καθορισμό και την οργάνωση 
Β.Ε.ΠΕ.. (άρθρο 13παρ. 1)

13. α.ί) Εγκρίνεται η χωροθέτηση του νέου διεθνούς 
αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης σε συγκεκριμένη περιοχή 
του Καστελιού.

ίί) Ο νέος αερολιμένας εντάσσεται στο σύστημα Διε
θνών Αερολιμένων της χώρας του Γενικού Πλαισίου Χω
ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

β. Ορίζεται ότι: ί) οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις ακι
νήτων για την κατασκευή και τη λειτουργία του νέου αε
ρολιμένα, καθώς και των συναφών εγκαταστάσεων και 
συνοδών έργων, γίνονται υπέρ και με δαπάνες του ελλη
νικού δημοσίου, μέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο
ρίας, εφαρμοζομένων προς τούτο των διατάξεων περί 
απαλλοτριώσεων για την κατασκευή των Ολυμπιακών 
Έργων, ϋ) για την πραγματοποίηση του έργου απαιτείται 
η τήρηση της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 
1650/86 περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων.

γ.ί) Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Ανώνυμη 
Εταιρεία» (Δ.Α.Η.Κ.) και αντικείμενο τη μελέτη, χρημα
τοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ανάπτυξη, λειτουρ
γία, τον κατά καιρούς εκσυγχρονισμό, τη διοίκηση και 
εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλεί
ου Κρήτης, τη λειτουργία εγκαταστάσεων για υπηρεσίες 
αεροπλοίας, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, μηχανορ
γάνωσης, τηλεπικοινωνιών, ασφάλειας, την παροχή υπη
ρεσιών που συνδέονται με την άφιξη και αναχώρηση αε
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ροσκαφών, επιβατών, αποσκευών, τη μεταφορά φορτίων 
κ.λ.π.

ϋ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τρία 
εκατομμύρια (3.000.000) ΕΥΡΩ και θα καταβληθεί από 
το ελληνικό δημόσιο εξ ολοκλήρου και εφάπαξ σε με
τρητά, από τον ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ανάπτυξης 
και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένος Ηρακλείου» (άρθρο 
40 ν. 2065/92), εντός μηνός από τη δημοσίευση του κα
ταστατικού της εταιρείας.

iii) Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, η οποία εί
ναι κοινής ωφέλειας και εξαιρείται από το δημόσιο και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ανήκει στο ελληνικό δημό
σιο. Η συμμετοχή δε αυτού στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Δ.Α.Η.Κ. δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να μειωθεί κάτω 
από το 60%.

ίν) Το καταστατικό της συνιστώμενης εταιρείας καταρ
τίζεται με κοινή υπουργική απόφαση.

δ. Προβλέπεται ότι, μετά τη συντέλεση των κατά τα 
ανωτέρω αναγκαίων απαλλοτριώσεων, το μετοχικό κε
φάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί με την έκδοση νέων 
ονομαστικών μετοχών, κατά ποσό ίσο προς την αξία της 
επικαρπίας των απαλλοτριωθέντων ακινήτων.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Α.Η.Κ. θα 
αναληφθεί αποκλειστικά από το ελληνικό δημόσιο, με ει
σφορά για χρονικό διάστημα ενενήντα εννιά (99) ετών 
της επικαρπίας του ακινήτου, εντός του οποίου θα κατα
σκευαστεί ο νέος αερολιμένας.

Η μεταγραφή, στο οικείο υποθηκοφυλακείο της κ.υ.α., 
με την οποία διενεργείται η ανωτέρω εισφορά, γίνεται 
ατελώς και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, 
τέλους ή εισφοράς, καθώς και δικαιωμάτων οποιουδήπο- 
τε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών όλων των 
υποθηκοφυλάκων.

ε. Προσδιορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης του έργου της 
μελέτης, της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της 
ανάπτυξης, της θέσης σε λειτουργία, της λειτουργίας, 
της συντήρησης και του εκσυγχρονισμού του νέου διε
θνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης. Ειδικότερα μετα
ξύ άλλων προβλέπονται και τα εξής:

ϊ) Το ελληνικό δημόσιο θα πωλήσει μέρος (μέχρι το 
40%) των μετοχών της Δ.Α.Η.Κ. σε ανάδοχο, ο οποίος 
θα αναλάβει για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών τη 
διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.

Ν) Ο ανάδοχος θα αναλάβει για λογαριασμό της εται
ρείας (Δ.Α.Η.Κ.) την εκτέλεση της μελέτης, τη χρηματο
δότηση της κατασκευής, την ανάπτυξη και τη θέση σε 
λειτουργία του νέου αερολιμένα.

στ.ί) Η άδεια λειτουργίας του αερολιμένα χορηγείται 
με υπουργική απόφαση.

Ν) Η Υ.Π.Α. ορίζεται ως αρμόδια κρατική αρχή και φο
ρέας για το νέο αερολιμένα και για τη λειτουργία του το
μέα αεροναυτιλίας αυτού.

ζ.ί) Καθορίζεται η διαδικασία για την ανάδειξη του ανα- 
δόχου που θα αναλάβει κατά τα ανωτέρω το προαναφε- 
ρόμενο έργο. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι, στη σχετι
κή διακήρυξη περιλαμβάνονται εκτός των άλλων, και τα 
εξής:

α) τα της τυχόν απονομής βραβείων στους συμμετέχο- 
ντες στη διαδικασία,

β) οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται στον ανάδοχο, σε 
περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών του,

γ) το ποσοστό των μετοχών που θα μεταβιβαστούν 
στον ανάδοχο και τα σχετικά με τη μεταβίβαση αυτή θέ
ματα.

Επίσης με τη διακήρυξη ρυθμίζονται και τα θέματα εί
σπραξης του τέλους ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού αε
ροδρομίων που καταβάλλεται από τους επιβάτες που 
αναχωρούν από τον υφιστάμενο και τον νέο διεθνή αε
ρολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και το ποσοστό του 
τέλους αυτού που θα καταβάλλεται στη Δ.Α.Η.Κ., κ.λ.π..

ϋ) Μετά την ανάδειξη του αναδόχου, θα συναφθεί, με
ταξύ του ελληνικού δημοσίου, της ΔΑΗΚ και του αναδό
χου, σχετική σύμβαση διάρκειας τριάντα (30) ετών.

η. Τα ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την κα
τασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρή
της θα ρυθμιστούν με κ.υ.α.. (άρθρο 14)

14. α.ί) Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας (περ. δ', της παρ. 2, του άρθρου 12, 
του ν. 2963/2001) περί παροχής ενισχύσεων για την 
αντικατάσταση λεωφορείων και στα λεωφορεία δημό
σιας χρήσης, που εξυπηρετούν άγονες γραμμές νησιών, 
εφόσον στα νησιά αυτά δε λειτουργεί ΚΤΕΛ.

Ν) Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με 
κ.υ.α., των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητι- 
κών, της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού με τα 
ανωτέρω θέματος.

iii) Οι παρεχόμενες ενισχύσεις περιλαμβάνονται στο 
συνολικό ποσό των 88.041.000 ΕΥΡΩ (30.000.000.000 
δρχ.) που διατίθεται από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Με
ταφορών και Επικοινωνιών για την αντικατάσταση λεω
φορείων.

ίν) Απαγορεύεται ο αποχαρακτηρισμός αυτοκινήτου 
λεωφορείου δημόσιας χρήσης, ο ιδιοκτήτης του οποίου 
επιδοτήθηκε με βάση τον ν. 2963/2001, για την αντικατά
σταση αυτού και επί πέντε (5) έτη από την ταξινόμησή 
του.

β.ί) Επιτρέπεται η πρόσβαση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΛΕΙ
ΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.) στο τμήμα του προαστια- 
κού σιδηροδρομικού δικτύου «Δουκίσσης Πλακεντίας - 
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι σχετικοί όροι 
(τέλη χρέωσης κ.λ.π.) καθορίζονται με συμβάσεις ορι
σμένης χρονικής διάρκειας, που συνάπτονται μεταξύ της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. και της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 
ως διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής.

Ν) Παρατείνεται μέχρι 31-12-2004, η προθεσμία για τη 
διαπίστευση των δημόσιων ΚΤΕΟ. (άρθρο 15)

15. α.ί) Επανακαθορίζονται οι κατηγορίες αδειών οδή
γησης που χορηγούνται σε κωφούς και βαρήκοους, κα
θώς και οι πρόσθετες προϋποθέσεις που πρέπει να πλη- 
ρούνται προς τούτο.

ϋ) Παρατείνεται μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας, η ισχύς 
των αδειών οδήγησης, που έχουν χορηγηθεί στα ανωτέ
ρω άτομα, βάσει των προίσχυουσών διατάξεων.

β. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 
2867/2000 και προβλέπεται ότι, στα άτομα με βαριά κινη
τική αναπηρία ή με προβλήματα ακοής παρέχεται, υπό 
τις οριζόμενες προϋποθέσεις, έκπτωση 40% επί των τι
μολογίων πρόσβασης (σύνδεσης) Ψηφιακής Συνδρομη
τικής Γραμμής (DSL), η οποία επιβαρύνει τον εκάστοτε 
πάροχο της Καθολικής Υπηρεσίας του τόπου διαμονής 
τους. (άρθρο 16)

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα 
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Α. Επί του κρατικού προϋπολογισμού.

1. Εφάπαξ δαπάνη, σημαντικού ύψους, από την απαλ
λοτρίωση ακινήτων, που είναι αναγκαία για την κατα
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σκευή και τη λειτουργία του νέου αερολιμένα Ηρακλείου 
Κρήτης και των συναφών εγκαταστάσεων.

(άρθρο 14 παρ. 2)
2. Δαπάνη, από την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη

της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, κατά τη διαδικασία επιλογής επιχορηγο
ύμενου Φορέα Εμπορευματικού Κέντρου (άρθρο 7 παρ. 
3), καθώς και στα όργανα ελέγχου του άρθρου 11, του 
υπό ψήφιση νομοσχεδίου. (άρθρο 11 παρ. 4)

3. Ενδεχόμενη δαπάνη, σημαντικού ύψους, από: ί) την 
επιχορήγηση της ίδρυσης, κατασκευής και λειτουργίας 
Εμπορευματικών Κέντρων από το Υπουργείο Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών ή από την οικεία Γενική Γραμμα
τεία Περιφέρειας, από πιστώσεις που προέρχονται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από άλλες πη
γές του Δημοσίου. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιμά- 
ται στο ποσό των 75.000.000 ΕΥΡΩ. (άρθρο 6 παρ. 1)

4. Ενδεχόμενη δαπάνη, από τυχόν καταβολή: ί) της
επιδικαζόμενης από τα δικαστήρια δικαστικής δαπάνης 
(συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του πληρεξού
σιου δικηγόρου), στις δίκες προσδιορισμού της αποζημί
ωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, για την κατασκευή 
του νέου αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, ϋ) εξόδων και 
αμοιβής πραγματογνωμόνων κατά τη διαδικασία της 
ανωτέρω απαλλοτρίωσης. (άρθρο 14 παρ. 2)

5. Ενδεχόμενη απώλεια δημοσίων εσόδων, από: ί) την 
κατά το άρθρο 13 παρ. 3 και 6 του ν. 2730/1999, χορήγη
ση φοροαπαλλαγών, κατά την κατασκευή του νέου διε
θνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, (άρθρο 14 παρ. 2)

ϋ) Την εισφορά της επικαρπίας των ακινήτων, που θα 
απαλλοτριωθούν για την κατασκευή του ανωτέρω έρ
γου, επί ενενήντα εννέα (99) έτη, για την κάλυψη της 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Α.Η.Κ..

(άρθρο 14 παρ. 5)
6. Αύξηση των δημοσίων εσόδων, από: ί) την πώληση 

στον ανάδοχο που θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδό
τηση και κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου 
Ηρακλείου, ποσοστού (μέχρι 40%) των μετοχών της 
Δ.Α.Η.Κ., με αντίστοιχη μείωση του δημόσιου χαρτοφυ
λακίου, ϋ) τη συμμετοχή στα κέρδη της ανωτέρω εταιρεί
ας και την είσπραξη σχετικού μερίσματος.

(άρθρο 14 παρ. 6)
7. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων, από τυχόν: i) κατά

πτωση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, στην περί
πτωση που ο επιλεγόμενος Φορέας Εμπορευματικού Κέ
ντρου δεν προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης ή δεν προσκομίσει επίσης έγκαιρα, 
την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβα
σης αυτής. (άρθρο 7 παρ. 7)

ϋ) επιβολή κυρώσεων (χρηματικού προστίμου έως 
1.500.000 ΕΥΡΩ) στους Φορείς Εμπορευματικών Κέ
ντρων, τις Α.Ε. Διαχείρισης αυτών και τις εγκατεστημέ
νες στα Εμπορευματικά Κέντρα επιχειρήσεις, στην περί
πτωση: α) παραβίασης των διατάξεων του υπό ψήφιση 
νόμου, της απόφασης χωροθέτησης και του κανονισμού 
λειτουργίας του Εμπορευματικού' Κέντρου, καθώς και 
των περιβαλλοντικών όρων και β) μη παροχής στα αρμό
δια ελεγκτικά όργανα των στοιχείων, που απαιτούνται 
για τη διευκόλυνση του ελέγχου.

(άρθρο 11 παρ. 2γ και 3)
ίϋ) καταλογισμό και επιστροφή επιχορηγήσεων που 

έχουν εισπραχθεί, σε περίπτωση έκπτωσης του Φορέα 
Εμπορευματικού Κέντρου. (άρθρο 11 παρ. 1)

ίν) αναπροσαρμογή του ύψους του επιβαλλόμενου κα
τά τις διατάξεις του άρθρου 10 χρηματικού προστίμου.

(άρθρο 11 παρ. 2γ)
8. Αύξηση της δημόσιας περιουσίας, από την περιέ-

λευση στο Δημόσιο των ακινήτων που απαλλοτριώνο- 
νται για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Ηρακλεί
ου της Κρήτης. (άρθρο 14 παρ. 2)

9. Αύξηση του δημόσιου χαρτοφυλακίου από την πε-
ριέλευση στο Δημόσιο: ί) του συνόλου των μετοχών της 
Δ. Α. Η. Κ.. (άρθρο 14 παρ. 3)

ϋ) των νέων μετοχών της Δ.Α.Η.Κ., που θα εκδοθούν 
μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεί
ας, η οποία θα καλυφθεί από το ελληνικό δημόσιο, με 
την εισφορά επί ενενήντα εννέα (99) έτη της επικαρπίας 
του ακινήτου, επί του οποίου θα κατασκευαστεί ο νέος 
διεθνής αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης.

(άρθρο 14 παρ. 5)

Β. Επί του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολο
γισμού ν.π.δ.δ. (πλην ο.τ.α., Ιερών Ναών, Μονών και 
Α.Ε.Ι.).

Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, από τη δωρεάν παρα
χώρηση της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου 
ή των ανωτέρω φορέων, για την εκτέλεση έργων που 
σχετίζονται με την κατασκευή του νέου αερολιμένα 
Ηρακλείου Κρήτης. (άρθρο 14 παρ. 2)

Γ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολο
γισμού των ο.τ.α. και λοιπών ν.π.δ.δ.

Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, από την παραχώρηση, 
χωρίς αποζημίωση, της χρήσης ακινήτων του δημοσίου 
και των ανωτέρω Φορέων, στον ανάδοχο εκτέλεσης του 
έργου της κατασκευής του νέου διεθνούς αερολιμένα 
Ηρακλείου Κρήτης, για την επίσπευση του έργου αυτού.

(άρθρο 14 παρ. 2)

Δ. Επί του προϋπολογισμού των ο.τ.α. των συνδέσμων 
και επιχειρήσεων ο.τ.α. και των λοιπών νομικών προσώ
πων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 14 παρ. 1 
του ν. 2190/94).

1. Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν: ί) σύσταση Φορέων
Εμπορευματικών Κέντρων και Ανωνύμων Εταιρειών δια
χείρισης των Κέντρων αυτών ή από τη συμμετοχή των 
ανωτέρω νομικών προσώπων στις εν λόγω ανώνυμες 
εταιρείες. (άρθρα 2 παρ. 2 και 10 παρ. 1)

ϋ) καταβολή αναλογίας της δαπάνης αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων που διενεργούνται υπέρ του Φορέα 
Εμπορευματικού Κέντρου στον οποίο συμμετέχουν τα 
ανωτέρω νομικά πρόσωπα, για τον καθορισμό και την ορ
γάνωση της Β.Ε.ΠΕ. αυτής. (άρθρο 13 παρ. 1)

2. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων, από τυχόν διεύρυνση
των δραστηριοτήτων των προαναφερόμενων φορέων, 
με την επέκτασή τους στους τομείς των εμπορευματικών 
μεταφορών. (άρθρο 2 παρ. 2)

Ε. Επί του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ανάπτυξης 
και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένος Ηρακλείου» (άρθρο 
40 ν. 2065/92).

1. Εφάπαξ δαπάνη, ύψους 3.000.000 ΕΥΡΩ, για την
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καταβολή για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, του 
συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εται
ρείας «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης».

(άρθρο 14 παρ. 3)
2. Απώλεια εσόδων, από την περιέλευση στη Δ.Α.Η.Κ. 

ποσοστού του εισπραττόμενου από τους επιβάτες που 
αναχωρούν από τον υφιστάμενο και το νέο διεθνή αερο
λιμένα Ηρακλείου, τέλους ανάπτυξης και εκσυγχρονι
σμού αεροδρομίων. Αντίστοιχα θα αυξάνονται τα έσοδα 
της ανωτέρω εταιρείας. (άρθρο 14 παρ. 8ε)

ΣΤ. Επί του προϋπολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας 
«Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» (ν.π.ι.δ. μη 
επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό).

1. Εφάπαξ δαπάνη, από την κάλυψη της εξόδων της
διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει 
την εκτέλεση της μελέτης, τη χρηματοδότηση, την κατα
σκευή κ.λ.π. του νέου αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, 
καθώς και την επί τριάντα (30) έτη ανάληψη της διοίκη
σης και διαχείρισης αυτού. (άρθρο 14 παρ. 6)

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν: ί) απονομή βραβεί
ων στους συμμετέχοντες στη διαδικασία για την επιλογή 
αναδόχου για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και 
λειτουργία του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου 
Κρήτης. (άρθρο 14 παρ. 8β)

Ν) καταβολή αποζημίωσης για τη χρήση ιδιωτικών ακι
νήτων, προς το σκοπό επίσπευσης ή εκτέλεσης έργων 
κατά την κατασκευή του νέου αερολιμένα Ηρακλείου 
Κρήτης. (άρθρο 14 παρ. 2)

3. Ενδεχόμενη εφάπαξ δαπάνη, από τυχόν καταβολή 
αποζημίωσης: ί) ίσης με έξι (6) μηνιαία μισθώματα σε μι
σθωτές ακινήτων του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ο.τ.α., καθώς 
και ιδιωτικών ακινήτων, που είναι αναγκαία για την εκτέ
λεση ή επίσπευση των προαναφερόμενων έργων, στην 
περίπτωση που τα ακίνητα αυτά είναι μισθωμένα σε τρί
τους.

Ν) ίσης με δώδεκα (12) μηνιαία μισθώματα σε μισθω
τές ή κατόχους ακινήτων, που ανήκουν στα πρόσωπα 
της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2730/1999, για την απο
βολή τους από ακίνητα που προορίζονται για την εκτέλε
ση των ανωτέρω έργων.

ϋί) για έξοδα μετεγκατάστασης, σε δημόσιες υπηρεσί
ες, ν.π.δ.δ., οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου 
και ο.τ.α., σε περίπτωση ανάκλησης διοικητικών πράξε
ων, με τις οποίες παραχωρήθηκαν κατά χρήση στο Δημό
σιο ή στους ανωτέρω φορείς, ακίνητα ιδιοκτησίας Δημο
σίου κ.λ.π.. (άρθρο 14 παρ. 2)

4. Ετήσια δαπάνη μακροχρονίως (μετά από τριάντα
(30) έτη) από την ανάληψη της συντήρησης και του εκ
συγχρονισμού του νέου αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης 
από την εταιρεία. (άρθρο 14 παρ. 6)

5. Αποτροπή δαπάνης σημαντικού ύψους από τη μελέ
τη, χρηματοδότηση, κατασκευή του νέου διεθνούς αερο
λιμένα Ηρακλείου Κρήτης από ιδιώτη ανάδοχο, αντί της 
εταιρείας, καθώς και από την ανάλήψη απ' αυτόν της συ
ντήρησης και του εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου επί 
τριάντα (30) έτη . (άρθρο 14 παρ. 6 και 9)

6. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από τυχόν επιβολή κυ
ρώσεων στον ανάδοχο του έργου μελέτης χρηματοδό
τησης, κατασκευής κ.λ.π. του νέου διεθνούς αερολιμένα 
Ηρακλείου Κρήτης, σε περίπτωση που παραβιάζει τις 
υποχρεώσεις του. (άρθρο 14 παρ. 8β)

Ζ. Επί του προϋπολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας 
«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» (ν.π.ι.δ. επιχορηγού
μενο από τον κρατικό προϋπολογισμό).

1. Ετήσια δαπάνη, απο την καταβολή τελών για την 
πρόσβαση της εταιρείας στο τμήμα του προαστιακού σι
δηροδρομικού δικτύου «Δουκίσσης Πλακεντίας - Αερο
δρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος», με αντίστοιχη αύξηση 
εσόδων της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Τα ανωτέρω οικονομικά αποτε
λέσματα εξαρτώνται από τις σχετικές συμβάσεις, που θα 
συνάπτονται μεταξύ των ανωτέρω εταιρειών.

(άρθρο 15 παρ. 3)
2. Αύξηση εσόδων, από την επέκταση της δραστηριό

τητας της εταιρείας εκ της ανωτέρω αιτίας (άρθρο 15).

Η. Επί του προϋπολογισμού της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ν.π.ι.δ. μη 
επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό).

Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη της έκπτωσης (40%), 
που παρέχεται στα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία ή 
προβλήματα ακοής, επί των τιμολογίων πρόσβασης 
(σύνδεσης) Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (DSL).

(άρθρο 16 παρ. 2)

Θ. Επί του Ειδικού Λογαριασμού «Εξετάσεις Ιατρικές 
Οδηγών (ΕΞ.Ι.Ο.)» (ν.δ. 638/90).

Απώλεια εσόδων, από την παράταση της ισχύος των 
αδειών οδήγησης των κωφών και βαρήκοων, που έχουν 
χορηγηθεί με βάση τις προίσχύουσες διατάξεις, μέχρι το 
65ο έτος της ηλικίας τους και την ως εκ τούτου μη κατα
βολή παραβολών για την ανανέωσή τους.

I. Επί του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Εφαρ
μογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων 
(Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) (ν.π.δ.δ. μη επιχορηγούμενο από τον κρα
τικό προϋπολογισμό).

Αύξηση εσόδων, από την είσπραξη ανταποδοτικών τε
λών, για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έρ
γου κατασκευής του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλεί
ου Κρήτης. (άρθρο 14 παρ. 1)

Αθήνα, 13 Ιανουάριου 2004 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Βασίλειος Κατριβέσης

[ΝΚ0] Τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας των 
ενδιαφερομένων έχουν μεταφερθεί παραπάνω στο άρ
θρο 4

[ΝΚ0] Εάν επιλεγεί, μπορεί να προβλεφθεί ότι στην 
εταιρεία διαχείρισης συμμετέχει υποχρεωτικά το Ελλη
νικό Δημόσιο με ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου ίσο 
με το ποσοστό συμμετοχής του στο επενδυτικό σχέδιο 
και ότι εκπροσωπείται από τον Υπουργό Μεταφορών. Σε 
αυτή την περίπτωση, χρήσιμο είναι να προβλεφθεί ότι η 
εταιρεία διαχείρισης δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα.
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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ. ____________ Από τα επίσημα Πρακτικά της ΙΘ', 6 Νοεμβρίου 2003,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλριας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ. ____________ ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 1
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας

Στο άρθρο 4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτε
ρικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/ 
1998 (ΦΕΚ62 Α ), η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 6 και 
προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέ
σεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, η οποία έχει συ- 
σταθεί με το άρθρο 7 του π.δ. 159/2002 (ΦΕΚ 140 Α ), 
προΐσταται μετακλητός Γενικός Γραμματέας με βαθμό α' 
των ειδικών θέσεων, οριζόμενος με κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Με από
φαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμο
διότητες του Γενικού Γραμματέα. Οι οργανικές θέσεις 
της εν λόγω Γραμματείας συνιστώνται με κοινή απόφα
ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξω
τερικών.»

Άρθρο 2
Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.)

Στο Κεφάλαιο Γ’ του Οργανισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών, το Τμήμα 3 με τίτλο «Ιδρύματα» αναριθμεί- 
ται σε 4 και τίθεται νέο Τμήμα 3 με τίτλο «Γραφεία Οικο
νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.)», αποτελού- 
μενο από τα άρθρα 49Α έως 49Δ.

Άρθρο 3
Σύσταση και κατάργηση

Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστί
θεται άρθρο 49Α ως εξής:

« Αρθρο 49Α 
Σύσταση και κατάργηση

1. Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
αποτελούν τμήματα των διπλωματικών ή έμμισθων προ
ξενικών αρχών.

2. Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
συνιστώνται σε πόλεις του εξωτερικού, στις οποίες οικο
νομικά ή εμπορικά συμφέροντα του Κράτους απαιτούν 
τη σύστασή τους.

3. Επιτρέπεται η λειτουργία Γραφείων Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων και σε χώρες, στις οποίες διαπι
στεύεται πρέσβης, ο οποίος υπηρετεί σε άλλη επικρά
τεια, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις διεθνείς συνθήκες.

4. Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
συνιστώνται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται 
με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εξωτερικών, μετά από γνώμη της οικείας πρεσβείας 
ή, ελλείψει πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού και 
των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθη
νών και Θεσσαλονίκης. Η γνώμη των Επιμελητηρίων δί
δεται εντός δεκαπέντε ημερών, διαφορετικά θεωρείται 
ως δοθείσα. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται 
η έδρα και η διπλωματική ή προξενική αρχή στην οποία 
υπάγεται κάθε Γραφείο, καθώς και η περιφέρεια αρμο- 
διότητάς του, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει περισσό
τερες από μία χώρες. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα επι
τρέπεται η κατάργηση Γραφείων Οικονομικών και Εμπο
ρικών Υποθέσεων.
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5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να μεταβληθεί η πε
ριφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων ή να μεταφερθεί η έδρα του στην 
ίδια χώρα.»

Άρθρο 4 
Λειτουργία

Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστί
θεται άρθρο 49Β ως εξής:

·< Άρθρο 49 Β
Λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών 

και Εμπορικών Υποθέσεων

1. Κάθε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε
ων υπάγεται στην αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας στο 
πλαίσιο της οποίας λειτουργεί. Το διοικητικό και πειθαρ
χικό έλεγχο επί των υπηρετούντων στα Γραφεία Οικονο
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων υπαλλήλων ασκεί ο 
προϊστάμενος της οικείας διπλωματικής ή προξενικής 
αρχής, κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι προϊστάμενοι των διπλωματικών αρχών συνεργά
ζονται τακτικά με τους προϊσταμένους των Γραφείων Οι
κονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, συντονίζουν τη 
δραστηριότητά τους σε μείζονος σημασίας θέματα και 
ενημερώνονται συνεχώς για τις ενέργειές τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι προϊστάμενοι των Γραφείων 
συμβουλεύονται τους προϊσταμένους των οικείων δι
πλωματικών αρχών για θέματα της αρμοδιότητας αυτών 
και ακολουθούν τις οδηγίες τους.

Οι προϊστάμενοι των Γραφείων:
α) επικοινωνούν απευθείας με αρχές, υπηρεσίες και 

φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη χώρα όπου 
λειτουργούν, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την πρακτι
κή της χώρας υποδοχής,

β) επικοινωνούν απευθείας με ελληνικές επιχειρήσεις, 
φορείς και οργανισμούς,

γ) επικοινωνούν απευθείας με τα όργανα και τις υπη
ρεσίες των διεθνών οργανισμών που λειτουργούν στη 
χώρα αυτή, καθώς και

δ) αναλαμβάνουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, πάντα 
κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο της οικείας 
διπλωματικής αρχής και επικοινωνούν για θέματα αρμο- 
διότητάς τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες της γενικής 
Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυ
ξιακής Συνεργασίας.

Επίσης, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον 
προϊστάμενο της διπλωματικής αρχής, επικοινωνούν 
απευθείας με κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία, αρχή ή συλ
λογικό φορέα.

Σε κάθε περίπτωση κοινοποιούν υποχρεωτικά όλα τα 
σχετικά έγγραφα στον προϊστάμενο της οικείας διπλω
ματικής αποστολής και τον ενημερώνουν για τις ενέρ- 
γειές τους.

3. Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε
ων ζητούν από την εποπτεύουσα διπλωματική αρχή οδη
γίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαί
σιο των αρμοδιοτήτων τους. Προκειμένου για υποθέσεις, 
οι οποίες σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του 
Κράτους ή η λύση των οποίων εξαρτάται από ενέργειες 
της οικείας διπλωματικής αρχής, υποχρεώνονται να 
εκτελούν σε κάθε περίπτωση τις εντολές αυτής, εφόσον 
δε έχουν διαφορετική γνώμη, μπορούν να αναφέρονται

εκ των υστέρων στο Υπουργείο Εξωτερικών »

Άρθρο 5 
Αρμρδιότητες

Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστί
θεται άρθρο 49Γ ως εξής:

« Άρθρο 49Γ
Αρμοδιότητες των Γραφείων Οικονομικών 

και Εμπορικών Υποθέσεων

1. Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
έχουν τις εξής ειδικότερες αρμοδιότητες: 

α) Παρακολουθούν και αναλύουν τη γενική οικονομική 
κατάσταση και τις οικονομικές εξελίξεις των κρατών της 
περιφέρειας αρμοδιότητάς τους.

β) Μελετούν την παραγωγή, το εξωτερικό εμπόριο και 
τις διεθνείς συναλλαγές των χωρών της αρμοδιότητάς 
τους, σε σχέση με την παραγωγή και το εξωτερικό εμπό
ριο της Ελλάδας.

γ) Ερευνούν συνεχώς και μεθοδικά την αγορά των χω
ρών της αρμοδιότητάς τους, ώστε να αξιοποιηθούν στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες προωθήσεως 
ελληνικών προϊόντων. Για το σκοπό αυτόν μελετώνται οι 
συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη αγορά, οι 
συνήθειες, προτιμήσεις και απαιτήσεις της κατανάλω
σης, καθώς και οι προβλεπόμενες ή διαγραφόμενες τά
σεις της αγοράς σε συσχετισμό με την ανταγωνιστικότη
τα των ελληνικών προϊόντων έναντι των ομοειδών προϊ
όντων άλλων χωρών.

δ) Παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την προ
σέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων στην Ελλάδα και ειση- 
γούνται τα αναγκαία προς τούτο μέτρα.

ε) Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προώθηση 
των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό.

στ) Συμβάλλουν στη συγκρότηση συλλογικών φορέων 
και ομάδων στήριξης των ελληνικών οικονομικών συμ
φερόντων και την προώθηση της επιχειρηματικής συνερ
γασίας μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, ειδι
κότερα σε ζητήματα σύστασης και λειτουργίας μεικτών 
επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, μεταφοράς τεχνολογίας, 
υπεργολαβιών, συμπαραγωγής προϊόντων, αντισταθμι
στικού εμπορίου και τουριστικής πολιτικής.

ζ) Παρακολουθούν και μελετούν τις τάσεις και εξελί
ξεις του διμερούς εμπορίου με τις χώρες αρμοδιότητάς 
τους.

η) Ενημερώνουν για μέτρα οικονομικού, εμπορικού ή 
δημοσιονομικού χαρακτήρα που μελετώνται ή λαμβάνο- 
νται από τις χώρες της αρμοδιότητάς τους και αφορούν 
στο εξωτερικό εμπόριο, στη σύναψη διεθνών οικονομι
κών και εμπορικών συμφωνιών, στις εμπορικές συμβά
σεις και στην τελωνειακή νομοθεσία.

θ) Μεριμνούν για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλ
λαγών με στόχο τη συνεχή και προοδευτική αύξηση των 
εξαγωγών ελληνικών προϊόντων.

ι) Προβαίνουν στις αναγκαίες προπαρασκευαστικές 
εργασίες για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής συνερ
γασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της αρμοδιό
τητάς τους, υποβάλλουν σχετικές προτάσεις και συμμε
τέχουν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις χώρες 
αυτές.

ια) Διοργανώνουν συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες με 
σκοπό την προβολή των δυνατοτήτων και προοπτικών
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της ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη σύγχρονων 
μορφών επενδύσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και επι
χειρηματικής συνεργασίας και την ανάπτυξη επιχειρημα
τικών σχέσεων στις χώρες της αρμοδιότητάς τους.

ιβ) Παρακολουθούν, καταγράφουν και ενημερώνουν 
για ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα τεχνικής, οικο
νομικής συνεργασίας, ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής 
βοήθειας, καθώς και για διαγωνισμούς κρατικών προμη
θειών και δημόσιων έργων.

ιγ) Παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία στους ελληνι
κούς εμπορικούς οίκους για εισαγωγικούς και εξαγωγι- 
κούς οίκους της περιφέρειάς τους, καθώς και κάθε δυνα
τή συνδρομή για την τοποθέτηση των προϊόντων τους.

ιδ) Μεσολαβούν για την επίλυση εμπορικών διαφορών 
μέσω διαιτησίας και επιδιαιτησίας ή του Διεθνούς Εμπο
ρικού Επιμελητηρίου.

ιε) Διοργανώνουν εμπορικές και επιχειρηματικές απο
στολές από και προς τη χώρα αρμοδιότητάς τους.

ιστ) Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την προ
στασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής 
ιδιοκτησίας των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιωτών και 
υποβοηθούν στις πράξεις και συμβάσεις μεταφοράς τε
χνολογίας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

ιζ) Μελετούν και εισηγούνται για την οργάνωση εκθέ
σεων ελληνικών προϊόντων, για την εγκατάσταση μόνι
μων ή προσωρινών εκθετηρίων στις χώρες της αρμοδιό
τητάς τους, καθώς και για την προβολή και διαφήμιση 
των εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων με τα πιο πρό
σφορα μέσα.

ιη) Μελετούν, παρακολουθούν και εισηγούνται για θέ
ματα αγροτικής πολιτικής και συνεργασίας, βιομηχανι
κής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής επικοινωνιών 
και συνεργασίας στον τομέα των επικοινωνιών, πολιτι
κής έρευνας και τεχνολογίας και συνεργασίας στους εν 
λόγω τομείς, τουριστικής πολιτικής και συνεργασίας, πο
λιτικής και συνεργασίας σε θέματα χερσαίων, θαλάσ
σιων και εναέριων μεταφορών, καθώς και επί άλλων συ
ναφών πολιτικών και συνεργασιών.

ιθ) Παρακολουθούν και υποστηρίζουν εν γένει την 
εκτέλεση του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανα
συγκρότησης των Βαλκανίων (ν. 2996/2002, ΦΕΚ62 Α'), 
καθώς και των προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασί
ας και βοήθειας.

κ) Υποστηρίζουν την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξια
κής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.), που έχει συσταθεί με το άρ
θρο 18 παρ. 1 του ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α ) κατά την 
εκτέλεση των προγραμμάτων της και υποβάλλουν μελέ
τες και εισηγήσεις για νέες δράσεις επί θεμάτων ανα
πτυξιακής συνεργασίας και ειδικών χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων.

2. Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Οικονομικών Υποθέ
σεων υποβάλλουν ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις στον 
επικεφαλής της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρ
χής, τις οποίες κοινοποιούν στη Γενική Γραμματεία Διε
θνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργα
σίας, όπου εκτίθενται αναλυτικά .και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους.»

Άρθρο 6 
Στελέχωση

Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστί
θεται άρθρο 49Δ ως εξής:

« Αρθρο 49Δ
Στελέχωση των Γραφείων Οικονομικών 

και Εμπορικών Υποθέσεων

1. Στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε
ων τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων, καθώς και υπάλληλοι των 
κλάδων διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής υπο
στήριξης και διοικητικών γραμματέων σε προσωποπα
γείς θέσεις.

2. Η σύνθεση των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορι
κών Υποθέσεων ορίζεται με το προβλεπόμενο στο άρ
θρο 149 προεδρικό διάταγμα. Με προεδρικό διάταγμα το 
οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών 
οι θέσεις αυτές δύνανται να ανακατανέμονται μεταξύ 
των διπλωματικών και των προξενικών αρχών, των Γρα
φείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και των 
υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας.

3. Τον προϊστάμενο του Γραφείου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κω
λύεται, αναπληρώνει ο αμέσως επόμενος κατά βαθμό ή 
μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος κατά χρόνο υπηρε
σίας στο βαθμό υπάλληλος του κλάδου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων που υπηρετεί σε αυτό. Σε περί
πτωση που δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου Οικονο
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ο επικεφαλής της οι
κείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής ορίζει ως προ
σωρινό επικεφαλής προϊστάμενο υπάλληλο του διπλω
ματικού κλάδου ή αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων 
στον ανώτερο κατά βαθμό ή μεταξύ ομοιοβάθμων στον 
αρχαιότερο κατά χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό υπάλληλο 
του κλάδου διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής 
υποστήριξης που υπηρετεί στο Γραφείο Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων ή, ελλείψει αυτού, του κλάδου 
διοικητικών γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις.

4. Υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων, στους οποίους ανατίθενται με απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών καθήκοντα θέσεως ανώτερης του 
βαθμού τους, λαμβάνουν από την οριζόμενη στην ως 
άνω απόφαση αναθέσεως ημερομηνία το επίδομα αλλο
δαπής που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη από αυτή 
στην οποία ανήκουν επιδοματική βαθμίδα.

5. Σχετικά με την παράδοση και παραλαβή των Γραφεί
ων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εφαρμόζεται 
αναλόγως το άρθρο 46.»

Άρθρο 7
Θέματα οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης 

των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του 
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται 
στοιχείο ζ' ως εξής:

«ζ) συντονίζουν τη λειτουργία των Γραφείων Οικονο
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων τα οποία λειτουργούν 
στις προξενικές αρχές που εποπτεύονται από αυτές, και 
ασκούν οικονομική διπλωματία μέσω των λειτουργού- 
ντων σε αυτές Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων.»

2. Στην περίπτωση θ’ του άρθρου 142 του Οργανισμού 
του Υπουργείου Εξωτερικών μετά τις λέξεις «προξενι
κών γραφείων» προστίθενται οι λέξεις «και των Γραφεί
ων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων».
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3. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 145 του 
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών τίθεται νέο 
εδάφιο ως εξής:

«Το αυτό ισχύει και για τα Γραφεία Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων.»

β. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 145 του Οργα
νισμού του Υπουργείου Εξωτερικών μετά τη λέξη «αρ
χών» τίθενται οι λέξεις «.συμπεριλαμβανομένων και των 
Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων,».

γ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του 
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών τίθεται νέο 
εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζεται το 
τμήμα της πάγιας προκαταβολής που διατίθεται για τις 
ανάγκες των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υπο
θέσεων. »

δ. Οι πάγιες προκαταβολές των Αρχών της Εξωτερικής 
Υπηρεσίας όπου λειτουργούν Γραφεία Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων ενισχύονται με ποσό ανάλογο 
του σήμερα διατιθέμενου στις πάγιες προκαταβολές 
Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

4. Οι πάγιες προκαταβολές, που έχουν ήδη συσταθεί 
σε Γραφεία Γενικών Συμβούλων, Συμβούλων και Ακολού
θων Ο.Ε.Υ., ονομάζονται στο εξής «Πάγιες Προκαταβο
λές των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε
ων». Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε
ων επικοινωνούν απευθείας με τη Γενική Διεύθυνση 
Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής 
Διαχείρισης.

5. Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προ
στίθεται άρθρο 49Ε ως εξής:

« Αρθρο 49Ε
Ανταποδοτικές Υπηρεσίες

Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, 
ιδίως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και σε καταλό
γους επιχειρήσεων, στις ελληνικές επιχειρήσεις και στις 
επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Με προε
δρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και 
Ανάπτυξης εξειδικεύονται περαιτέρω οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες, ορίζεται ο τύπος της καταρτιζόμενης συμβά- 
σεως και ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες. Με 
όμοιο διάταγμα καθορίζονται τα σχετικά για τις υπηρεσίες 
αυτές ανταποδοτικά τέλη. Επί των ανωτέρω ποσών 
όπως και των τυχόν πάσης φύσεως επιστροφών φόρων 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί προξενικών 
εισπράξεων. Στις χώρες όπου υφίστανται συναλλαγματι
κοί περιορισμοί τα εν λόγω δημόσια έσοδα διατίθενται 
για κάλυψη των αναγκών του οικείου Γραφείου Οικονομι
κών και Εμπορικών Υποθέσεων και της αρχής στο πλαί
σιο της οποίας αυτό λειτουργεί και των άλλων διπλωμα
τικών ή προξενικών αρχών που εδρεύουν στην ίδια χώ
ρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι
κονομικών και Εξωτερικών μπορεί να ρυθμίζονται οι ειδι
κότερες λεπτομέρειες και διαδικασίες που αφορούν την 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 8
Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 1

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του Οργανισμού

του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως τροποποιήθηκε από 
την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3072/2002, αντι
καθίσταται ως εξής:

«1. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερι
κών λειτουργούν τα εξής συμβούλια και επιτροπές: 

α. Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων 
β. Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
γ. Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
δ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
ε. Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο 
στ. Επιστημονικό Συμβούλιο 
ζ. Εκπαιδευτικό Συμβούλιο 
η. Τεχνικό Συμβούλιο 
θ. Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας 
ι. Επιτροπή Ειδικών Δαπανών.»
2. Το άρθρο 24 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξω

τερικών, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 4 του ν. 2993/2002 (ΦΕΚ 58 Α ) και με τις παρα
γράφους 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 3072/2002 (ΦΕΚ 
294 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 24
Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

1. Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) αποτε- 
λείται από πέντε μέλη που έχουν ψήφο, τα οποία ορίζο
νται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής:

α) ένας αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, ως πρόεδρος, 

β) ένας νομικός σύμβουλος του Κράτους, 
γ) τρεις (3) πρέσβεις ή πληρεξούσιοι Υπουργοί Α '.
Τα μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβου

λίου του Κράτους επιλέγονται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Εξαι
ρούνται τα μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετούν στο Γραφείο 
Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Εξωτερικών.

2. Μέλος του Α.Υ.Σ., χωρίς ψήφο, είναι και ένας εκπρό
σωπος:

- της συνδικαλιστικής οργάνωσης των διπλωματικών 
υπαλλήλων, όταν το ζήτημα που επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. 
αφορά υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου,

- της συνδικαλιστικής οργάνωσης των επιστημονικού 
προσωπικού της Ε.Ν.Υ., όταν το ζήτημα που επιλαμβάνε
ται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του κλάδου του επιστη
μονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ.,

- της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εμπειρογνωμό
νων, όταν το ζήτημα που επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά 
υπαλλήλους του κλάδου εμπειρογνωμόνων,

- της συνδικαλιστικής οργάνωσης του κλάδου οικονο
μικών και εμπορικών υποθέσεων, όταν το ζήτημα που 
επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του κλάδου 
οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων.

Ο εκπρόσωπος κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης υπο
δεικνύεται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου συλ
λόγου και ορίζεται μέλος του Α.Υ.Σ. με απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών.

3. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 
ένας πρέσβης ή πληρεξούσιος Υπουργός Α' ή Β', ανα- 
πληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του διπλωματικό 
υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτε
ρικών, με διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεμά
των της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας χρέη εισηγητή εκτε-
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λεί ο ειδικός νομικός σύμβουλος. Στην περίπτωση του 
διορισμού ειδικού νομικού συμβούλου στο συμβούλιο ει- 
σηγείται πρέσβης ή πληρεξούσιος υπουργός Α' ή Β'.

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του διπλωματικού 
κλάδου.

4. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ορίζονται επί
σης, πέντε πρέσβεις επί τιμή, με διετή θητεία, οι οποίοι 
καλούνται, κατά τη σειρά του διορισμού τους, προς ανα- 
πλήρωση εκείνων των μελών του Α.Υ.Σ. που είναι κατώ
τεροι σε βαθμό ή νεότεροι στην επετηρίδα του κρίνομε - 
νου διπλωματικού υπαλλήλου.

5. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του και 
επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του μετά 
από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών. Η ημερήσια 
διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συ
νεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από 
τον πρόεδρο.

6. Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
α) Γνωμοδοτεί για τα θέματα προαγωγής στο βαθμό 

του πληρεξούσιου Υπουργού Β ’, στο βαθμό του νομικού 
συμβούλου, στους βαθμούς των εμπειρογνωμόνων πρε
σβευτών - συμβούλων Α' και Β' και στους βαθμούς του 
γενικού συμβούλου οικονομικών και εμπορικών υποθέ
σεων Α' και Β'.

β) Αποφασίζει για την οριστική παύση διπλωματικού 
υπαλλήλου, υπαλλήλου του κλάδου επιστημονικού προ
σωπικού της Ε.Ν.Υ. με το βαθμό του ειδικού νομικού 
συμβούλου και νομικού συμβούλου, υπαλλήλου του κλά
δου εμπειρογνωμόνων με βαθμό εμπειρογνώμονα πρε
σβευτή - συμβούλου Α' και Β' και του κλάδου οικονομι
κών και εμπορικών υποθέσεων με βαθμό γενικού συμβού
λου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Α' και Β', ο 
οποίος κρίνεται ανίκανος για την εκτέλεση των καθηκό
ντων του.

γ) Γνωμοδοτεί για τις μεταθέσεις ή αποσπάσεις των 
υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου με βαθμό πρέσβη, 
πληρεξούσιου Υπουργού Α' και Β', των υπαλλήλων του 
κλάδου εμπειρογνωμόνων με βαθμό εμπειρογνώμονα 
πρεσβευτή - συμβούλου Α' και Β", των υπαλλήλων του 
κλάδου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων με βαθμό 
γενικού συμβούλου οικονομικών και εμπορικών υποθέ
σεων Α' και Β' και των νομικών συμβούλων της Ε.Ν.Υ. 
και για κάθε συναφές ερώτημα που του απευθύνει ο 
Υπουργός Εξωτερικών.

δ) Γνωμοδοτεί για το διορισμό του ειδικού νομικού 
συμβούλου και αποφασίζει για τον ορισμό προϊσταμέ
νων των τμημάτων της Ε.Ν.Υ..

ε) Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται 
στο προσωπικό των ανωτέρω περιπτώσεων και παραπέ- 
μπεται σ’ αυτό από τον Υπουργό.

στ) Επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος που υπάγεται 
στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις κείμενες διατά
ξεις.

7. Το Α.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 
τέσσερα από τα πέντε μέλη του με δικαίωμα ψήφου. Για 
τη λήψη αποφάσεων ή την έκδοση γνωμοδοτήσεων 
απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση 
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν 
υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που 
ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρή
σουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.

8. Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας πρέπει να καταγρά
φεται στο οικείο πρακτικό του Α.Υ.Σ..

9. Το Συμβούλιο, όταν πρόκειται να αποφασίσει για

την απόλυση για λόγους υγείας, οφείλει να καλέσει τον 
κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί αυτοπροσώπως 
ενώπιον του. Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να λάβει 
εγκαίρως γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και 
να παρασταθεί και μετά ή δια του δικηγόρου του.

10. Οι αποφάσεις του Α.Υ.Σ. αιτιολογούνται πλήρως 
και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό. Οπου προβλέ- 
πεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, ο Υπουργός 
οφείλει να προκαλέσει την έκδοσή του εντός δύο μηνών 
από την απόφαση του Α.Υ.Σ..

11. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέ
πεται η αντικατάσταση των μελών του συμβουλίου, 
εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρε
σιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουρ
γού Εξωτερικών.

12. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζο
νται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ανώτατου Υπη
ρεσιακού Συμβουλίου.»

3. Μετά το άρθρο 24 του Οργανισμού προστίθεται άρ
θρο 24Α ως εξής:

«Αρθρο 24Α
Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο

1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
(Α.Π.Υ.Σ.) αποτελείται από πέντε μέλη που έχουν ψήφο, 
τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με από
φαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως 
εξής:

α) ένας αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικράτει
ας, ως πρόεδρος,

β) ένας Σύμβουλος της Επικράτειας,
γ) δύο (2) πρέσβεις ή πληρεξούσιοι Υπουργοί Α ',
δ) ένας υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου με βαθ

μό πρέσβη, πληρεξούσιου Υπουργού Α' και Β', αρχαιό
τερος του κρινόμενου υποδεικνυόμενος από τη συνδικα
λιστική οργάνωση του διπλωματικού κλάδου.

2. Όταν το Α.Π.Υ.Σ. επιλαμβάνεται πειθαρχική υπόθε
ση υπαλλήλου του κλάδου του επιστημονικού προσωπι
κού της Ε.Ν.Υ., ή του κλάδου οικονομικών και εμπορικών 
υποθέσεων ή του κλάδου εμπειρογνωμόνων, ως μέλος 
ορίζεται υπάλληλος του οικείου κλάδου με βαθμό νομι
κού συμβούλου, γενικού συμβούλου οικονομικών και 
εμπορικών υποθέσεων Α' ή Β\ και εμπειρογνώμονα 
πρεσβευτή - συμβούλου Α' ή Β\ υποδεικνυόμενος από 
το διοικητικό συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής ορ
γάνωσης, αρχαιότερος του κρινομένου.

3. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 
ένας πρέσβης ή πληρεξούσιος Υπουργός Α' ή Β', ανα
πληρούμε νος από άλλον ομοιόβαθμό του διπλωματικό 
υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτε
ρικών, με διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεμά
των της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας χρέη εισηγητή εκτε
λεί ο ειδικός νομικός σύμβουλος. Στην περίπτωση του ει
δικού νομικού συμβούλου στο συμβούλιο εισηγείται πρέ
σβης ή πληρεξούσιος Υπουργός Α' ή Β\

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του διπλωματικού 
κλάδου.

4. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ορίζονται επί
σης πέντε πρέσβεις επί τιμή, με διετή θητεία, οι οποίοι 
καλούνται, κατά τη σειρά του διορισμού τους, προς ανα- 
πλήρωση εκείνων των μελών του Α.Π.Υ.Σ. που είναι κα
τώτεροι σε βαθμό ή νεότεροι στην επετηρίδα του κρινό- 
μενου διπλωματικού υπαλλήλου.
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5. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του και 
επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του μετά 
από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών. Η ημερήσια 
διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συ
νεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από 
τον πρόεδρο.

6. Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
α) Αποφασίζει για τις εφέσεις διπλωματικών υπαλλή

λων με βαθμό πρέσβη, πληρεξούσιου Υπουργού Α' και 
Β \ υπαλλήλων του κλάδου οικονομικών και εμπορικών 
υποθέσεων με βαθμό γενικού συμβούλου οικονομικών 
και εμπορικών υποθέσεων Α' και Β\ υπαλλήλων του 
κλάδου επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ., υπαλλή
λων του κλάδου εμπειρογνωμόνων με βαθμό εμπειρο
γνώμονα πρεσβευτή-συμβούλου Α' και Β’ και υπαλλή
λων του κλάδου επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. 
με βαθμό ειδικού νομικού συμβούλου και νομικού συμβού
λου στους οποίους επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή από 
πειθαρχικό προϊστάμενο, εκτός από τον Υπουργό.

β) Επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφαση, τις πειθαρχι
κές ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο 
στους διπλωματικούς υπαλλήλους με βαθμό πρέσβη και 
πληρεξουσίου Α' και Β', στους υπαλλήλους του κλάδου 
επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμό ειδικού 
νομικού συμβούλου και νομικού συμβούλου, στους 
υπαλλήλους του κλάδου οικονομικών και εμπορικών 
υποθέσεων με βαθμό γενικού συμβούλου οικονομικών 
και εμπορικών υποθέσεων Α' και Β' και στους υπαλλή
λους του κλάδου εμπειρογνωμόνων με βαθμό εμπειρο
γνώμονα πρεσβευτή- συμβούλου Α' και Β'.

γ) Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται 
πειθαρχικό ζήτημα του προσωπικού των ανωτέρω περι
πτώσεων και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό.

δ) Επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος που υπάγεται 
στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις κείμενες διατά
ξεις.

7. Το Α.Π.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρό
ντα τέσσερα από τα πέντε μέλη του με δικαίωμα ψήφου. 
Για τη λήψη αποφάσεων ή την έκδοση γνωμοδοτήσεων 
απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση 
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν 
υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που 
ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρή
σουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.

8. Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας πρέπει να καταγρά
φεται στο οικείο πρακτικό του Α.Π.Υ.Σ..

9. Το Συμβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόμενο υπάλ
ληλο να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του και να 
αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται 
στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα προς υπερά
σπισή του στοιχεία. Ο παραπεμπόμένος στο Συμβούλιο 
δικαιούται να λάβει εγκαίρως γνώση των στοιχείων του 
οικείου φακέλου και να παρασταθεί και μετά ή δια του δι
κηγόρου του.

10. Οι αποφάσεις του Α.Π.Υ.Σ. αιτιολογούνται πλήρως 
και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό.

11. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέ
πεται η αντικατάσταση των μελών του συμβουλίου, 
εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρε
σιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουρ
γού Εξωτερικών.

12. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζο
νται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ανώτατου Πει
θαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.»

Άρθρο 9
Υπηρεσιακό Συμβούλιο

1. Το άρθρο 25 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξω
τερικών, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 4 του ν. 2993/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 25
Υπηρεσιακό Συμβούλιο

1. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε 
μέλη τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, 
ως εξής:

- ένας Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ως πρόεδρος,
- τρεις (3) πρέσβεις ή πληρεξούσιοι Υπουργοί Α' ή Β' 

και
- ένας υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου κλά

δου που υποδεικνύεται στον Υπουργό από το διοικητικό 
συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, αν 
υπάρχει, ως μέλη.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους επιλέγεται σύμ
φωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Νομικού Συμβουλί
ου του Κράτους. Εξαιρούνται τα μέλη του κυρίου προσω
πικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρε
τούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο 
Εξωτερικών.

Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο 
διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού, ανατιληρούμε- 
νος σε περίπτωση κωλύματος από πληρεξούσιο Υπουρ
γό Α' ή Β' οριζόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών.

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του διπλωματικού 
κλάδου που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού.

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρό
εδρό του ο οποίος ορίζει και τα θέματα προς συζήτηση.

3. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία 
όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα πέντε μέλη του. Για 
τη λήψη αποφάσεων ή την έκδοση γνωμοδοτήσεων 
απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση 
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν 
υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που 
ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρή
σουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.

4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο:
α) Γνωμοδοτεί για θέματα τοποθέτησης, μετάθεσης 

και απόσπασης όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου, 
πλην των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου με βαθ
μό πρέσβη, πληρεξούσιου Υπουργού Α' και Β\ των 
υπαλλήλων του κλάδου επιστημονικού προσωπικού της 
Ε.Ν.Υ. με βαθμό Νομικού Συμβούλου, των υπαλλήλων 
του κλάδου εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμο
να Πρεσβευτή - Συμβούλου Α' και Β' και των υπαλλή
λων του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορι
κών Υποθέσεων Α' και Β'.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα προαγωγής όλων των υπαλ
λήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. Προκειμένου για 
υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου μέχρι και της 
προαγωγής από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β' 
στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α', προκειμένου 
για υπαλλήλους του επιστημονικού προσωπικού της 
Ε.Ν.Υ. για την προαγωγή από το βαθμό του εισηγητή στο 
βαθμό του αναπληρωτή νομικού συμβούλου, προκειμέ
νου για υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπο
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ρικών Υποθέσεων μέχρι και της προαγωγής από το βαθ
μό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε
ων Β' στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπο
ρικών Υποθέσεων Α' και προκειμένου για υπαλλήλους 
του κλάδου εμπειρογνωμόνων για την προαγωγή από 
τον βαθμό του εμπειρογνώμονα Β' στο βαθμό του εμπει
ρογνώμονα A".

γ) Αποφασίζει για την προσωρινή απαλλαγή καθηκό
ντων υπαλλήλου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του.

δ) Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα, που αναφέρεται 
στο προσωπικό και παραπέμπεται σε αυτό από τον 
Υπουργό.

ε) Επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος που υπάγεται 
στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις κείμενες διατά
ξεις.

5. Το Συμβούλιο, όταν πρόκειται να αποφασίσει για 
την απόλυση για λόγους υγείας, οφείλει να καλέσει τον 
κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί αυτοπροσώπως 
ενώπιον του. Ο παραπεμπόμένος δικαιούται να λάβει 
εγκαίρως γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και 
να παρασταθεί και μετά ή δια του δικηγόρου του.

6. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπε
ται η αντικατάσταση των μελών του συμβουλίου, εκτός 
εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί 
λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού 
Εξωτερικών.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζο
νται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου.»

2. Μετά το άρθρο 25 του Οργανισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 25Αως εξής:

« Αρθρο 25Α
Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο 1 2 3

1. Το Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται 
από πέντε μέλη τα οποία ορίζονται με τους αναπληρω
τές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με 
διετή θητεία, ως εξής:

- δύο (2) Σύμβουλοι της Επικράτειας, εκ των οποίων ο 
αρχαιότερος ως πρόεδρος,

- δύο (2) Πρέσβεις ή Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α' ή Β' 
και

- ένας(1) υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου 
κλάδου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό από το διοικη
τικό συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, 
αν υπάρχει, ως μέλη.

Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο 
διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού, αναπληρούμε - 
νος σε περίπτωση κωλύματος από Πληρεξούσιο Υπουρ
γό Α' ή Β' οριζόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών.

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του διπλωματικού 
κλάδου που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού.

2. Το Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλείται 
από τον πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και τα θέματα 
προς συζήτηση.

3. Το Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε 
απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα πέντε μέλη 
του. Για τη λήψη αποφάσεων ή την έκδοση γνωμοδοτή
σεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων και, σε περί
πτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 
Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που 
ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρή
σουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες.

4. Το Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο:
α) Επιβάλλει με αιτιολογημένη απόφαση τις πειθαρχι

κές ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο σε 
όλους τους υπαλλήλους^ εκτός από αυτούς που είναι 
υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Πρέσβη 
και Πληρεξούσιου Υπουργού Α' και Β', υπάλληλοι του 
κλάδου επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμό 
Ειδικού Νομικού Συμβούλου και Νομικού Συμβούλου, 
υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υπο
θέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Α' καιΒ' και υπάλληλοι του κλά
δου εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνωμόνων 
Πρεσβευτών - Συμβούλων Α' και Β'.

β) Αποφασίζει για τις εφέσεις υπαλλήλων που υπάγο
νται στην αρμοδιότητά του, στους οποίους επιβλήθηκε 
πειθαρχική ποινή από πειθαρχικό προϊστάμενο.

γ) Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα, που αναφέρεται σε 
πειθαρχικό θέμα υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμο
διότητά του και παραπέμπονται σε αυτό από τον Υπουργό.

δ) Επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος που υπάγεται 
στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις κείμενες διατά
ξεις.

5. Το Συμβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόμενο υπάλ
ληλο να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του και να 
αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται 
στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα προς υπερά
σπισή του στοιχεία. Ο παραπεμπό μένος στο Συμβούλιο 
δικαιούται να λάβει εγκαίρως γνώση των στοιχείων του 
οικείου φακέλου και να παρασταθεί και μετά ή δια του δι
κηγόρου του.

6. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπε
ται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός 
εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί 
λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού 
Εξωτερικών.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζο
νται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου.»

Άρθρο 10
Θέματα προσωπικού

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του 
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται 
οι ακόλουθοι κλάδοι:

«ζ. Κλάδος Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ.. 
η. Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.»

2. Το στοιχείο ιε' της παραγράφου 2 του άρθρου 55 
του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθί
σταται ως εξής:

«ιε) στους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου, του 
κλάδου εμπειρογνωμόνων και του κλάδου Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερι
κών.»

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ
θρου 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 
2 του ν. 3072/2002, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, όσον αφορά τα Γραφεία Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων, τα φύλλα αξιολόγησης των προϊ
σταμένων τους συντάσσονται, κατά τα οριζόμενα στο 
προηγούμενο εδάφιο, από τον οικείο Πρέσβη και στην 
περίπτωση γραφείου που λειτουργεί σε προξενική αρχή, 
μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας προξε
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νικής αρχής. Τα φύλλα αξιολόγησης των υπαλλήλων 
που έχουν τοποθετηθεί στο Γραφείο Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων συντάσσονται από τον προϊστά
μενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, με 
εισήγηση του προϊσταμένου του Γραφείου Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση απόκλισης του 
φύλλου αξιολόγησης από την εισήγηση του προϊσταμέ
νου του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε
ων, η απόκλιση θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.»

4. Στο άρθρο 62Α του Οργανισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 
3 του άρθρου 4 του ν. 3072/2002, προστίθεται παράγρα
φος 2 ως εξής:

«2. Στους υπαλλήλους που έχουν τοποθετηθεί στα 
Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και 
στους συζύγους και συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών 
απαγορεύεται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους οποια- 
δήποτε άμεση ή έμμεση, για δικό τους λογαριασμό ή άλ
λων, άσκηση εμπορίας, η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλ
λοδαπές επιχειρήσεις, καθώς και η επ' αμοιβή παροχή 
υπηρεσιών σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Παράβαση της διά
ταξης αυτής συνεπάγεται την άμεση ανάκληση του 
υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία με αιτιολογημένη 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ενώ παράλληλα κι
νείται η νόμιμη πειθαρχική διαδικασία. Το αρμόδιο Υπη
ρεσιακό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε τριάντα ημέρες 
από την έκδοση διαταγής ανάκλησής του και γνωμοδο- 
τεί για τη μετάθεση ή μη του υπαλλήλου. Στον μετακινού
μενο κατά τα ανωτέρω χορηγούνται και οι δαπάνες με
ταφοράς της οικοσκευής.»

5. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 
του ν. 3072/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Του Γραφείου προίσταται υπάλληλος του κλάδου Οι
κονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό τουλάχι
στον Συμβούλου Οικονομικών Υποθέσεων Β.»

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Οργανισμού 
του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 2949/2001 
(ΦΕΚ 243 Α ), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού τοποθετούνται 
και υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων.»

7. Στο τέλος του στοιχείου γ' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών 
η τελεία αντικαθίσταται από κόμμα και προστίθεται φρά
ση ως εξής:

«καθώς και της δοκιμασίας που προβλέπεται από το 
άρθρο 94Δ του παρόντος νόμου για την προαγωγή υπαλ
λήλων του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ
σεων από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Α' στο βαθμό του Συμβούλου Οι
κονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β'.»

8. Στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου δ' της παραγράφου 
6 του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτε
ρικών, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 
του άρθρου 8 του ν. 2949/2001, μετά τις λέξεις «Συμβού
λου Πρεσβείας Β » προστίθενται οι λέξεις «και για την 
προαγωγή υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών και Εμπο
ρικών Υποθέσεων από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομι
κών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' στο βαθμό του Συμ
βούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β'.»

9. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 
2949/2001 εφαρμόζεται αναλόγως και για τους υπαλλή
λους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

10. Το Τμήμα Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχο
λής Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Τμήμα Υπαλ
λήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Άρθρο 11
Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Στο κεφάλαιο Ε' του Οργανισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών τα Τμήματα 4, 5, 6, 7 και 8 αναριθμούνται σε 
Τμήματα 5, 6, 7, 8 και 9 αντιστοίχως και τίθεται νέο Τμή- 
μα 4 αποτελούμενο από τα άρθρα 94Α έως 94Η.

Άρθρο 12 
Βαθμοί και θέσεις

1. Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προ
στίθεται άρθρο 94Α ως εξής:

« Άρθρο 94Α 
Βαθμοί και θέσεις

1. Οι βαθμοί του κλάδου υπαλλήλων Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων είναι οι εξής:

α. Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Α\ που αντιστοιχεί στο βαθμό του Πληρε
ξουσίου Υπουργού Α'.

β. Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Β \ που αντιστοιχεί στο βαθμό του Πληρε
ξουσίου Υπουργού Β'.

γ. Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
Α', που αντιστοιχεί στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβεί
ας Α'.

δ. Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
Β', που αντιστοιχεί στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβεί
ας Β'.

ε. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε
ων Α', που αντιστοιχεί στο βαθμό του Γραμματέα Πρε
σβείας Α'.

στ. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε
ων Β', που αντιστοιχεί στο βαθμό του Γραμματέα Πρε
σβείας Β'.

ζ. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε
ων Γ', που αντιστοιχεί στο βαθμό του Γραμματέα Πρε
σβείας Γ'.

η. Ακόλουθος Οικονομικών Υποθέσεων, που αντιστοι
χεί στο βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας.

2. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Οι
κονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι εκατόν ενε
νήντα πέντε (195) και κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:

α. Γενικοί Σύμβουλοι Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων Α ’ και 

β. Γενικοί Σύμβουλοι Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων Β' 15

γ. Σύμβουλοι Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων Α' και 

δ. Σύμβουλοι Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων Β' 70

ε. Γραμματείς Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων Α' και 

στ. Γραμματείς Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων Β' και 

ζ. Γραμματείς Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων Γ' και
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η. Ακόλουθοι Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων 110

Οι θέσεις των Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Α' και Β’, οι θέσεις των Συμβού
λων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' και Β', 
καθώς και των Γραμματέων Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Α’, Β', Γ' και των Ακολούθων Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων είναι ενιαίες.

3. Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να 
μεταβάλλεται κατά βαθμό με προεδρικό διάταγμα, που 
εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οι
κονομικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί
κησης και Αποκέντρωσης.

4. Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορι
κών Υποθέσεων ανακοινώνονται στη διπλωματική επε
τηρίδα της χώρας όπου υπηρετούν με το διπλωματικό 
βαθμό με τον οποίο εξομοιούνται, προστιθεμένης της 
φράσης «Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων». Οι 
εν λόγω υπάλληλοι έχουν διπλωματική ιδιότητα και όλα 
τα προνόμια και ευεργετήματα που παρέχονται στα υπό
λοιπα μέλη του διπλωματικού προσωπικού, όπως αυτά 
καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τους ελληνικούς 
νόμους. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του κλάδου 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έπεται του νόμι
μου αναπληρωτή του προϊσταμένου της διπλωματικής ή 
προξενικής αρχής υπαλλήλου.»

2. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 94Α 
του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως τί
θενται από το παρόν άρθρο, δεν ανατρέπουν ή καθ' οιον- 
δήποτε τρόπο μεταβάλλουν την ισχύουσα, έως τη δημο
σίευση του παρόντος, ιεραρχική δομή στην Κεντρική 
Υπηρεσία και τις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, 
όπως αυτή καθορίζεται στον Οργανισμό του Υπουργείου 
Εξωτερικών.

Άρθρο 13
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό

Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστί
θεται άρθρο 94Β ως εξής:

« Αρθρο 94 Β
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό 1 2

1. Το προσωπικό του κλάδου Οικονομικών και Εμπορι
κών Υποθέσεων όταν υπηρετεί στην Ελλάδα τοποθετεί
ται ιδίως στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας και τις υπαγό
μενες σε αυτήν υπηρεσίες, διευθύνσεις και περιφερεια
κές υπηρεσίες, στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας, στα διπλωματικά γραφεία του Υπουργού, 
του Αναπληρωτή Υπουργού και των Υφυπουργών Εξω
τερικών, στα Γραφεία όλων των Γενικών Γραμματέων 
του ίδιου Υπουργείου.

Πέραν των ανωτέρω, οι υπάλληλοι του κλάδου Οικο
νομικών και Εμπορικών Υποθέσεών μπορεί να ασκούν 
διευθυντικά καθήκοντα στις διευθύνσεις διεθνών οικονο
μικών σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και στην 
Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Στην 
Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας διευθυ
ντικά καθήκοντα μπορεί να ασκούν και οι υπάλληλοι του 
κλάδου Εμπειρογνωμόνων.

2. Το προσωπικό του κλάδου Οικονομικών και Εμπορι
κών Υποθέσεων, όταν υπηρετεί στο εξωτερικό, τοποθετεί
ται σε θέσεις αντίστοιχες του βαθμού του, ως ακολούθως:

α. Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Α' και Β': Προϊστάμενος Γραφείου Οικονο
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή Γενικός Σύμβουλος 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε πρεσβεία ή 
μόνιμη αντιπροσωπεία, στην οποία δεν λειτουργεί Γρα
φείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και υφί- 
στανται αντίστοιχες οργανικές θέσεις.

β. Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
Α' και Β': Προϊστάμενος Γραφείου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων ή Σύμβουλος Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων σε Γραφείο Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων ή Σύμβουλος Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων σε πρεσβεία ή μόνιμη αντιπρο
σωπεία, στην οποία δεν λειτουργεί Γραφείο Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων και υφίσταται αντίστοιχη ορ
γανική θέση.

γ. Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε
ων Α', Β' και Γ': Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορι
κών Υποθέσεων σε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων ή Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων σε πρεσβεία, μόνιμη αντιπροσωπεία ή γενι
κό προξενείο, όπου δεν λειτουργεί Γραφείο Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων και υφίσταται αντίστοιχη ορ
γανική θέση.»

Άρθρο 14
Ειδικά προσόντα διορισμού

Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστί
θεται άρθρο 94Γ ως εξής:

« Αρθρο 94 Γ
Ειδικά προσόντα διορισμού - Μονιμοποίηση

1. Στον κλάδο υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων διορίζονται απόφοιτοι του Τμήματος Υπαλ
λήλων Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δη
μόσιας Διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στο ν. 1388/1983. 
Απαραίτητο προσόν για την εισαγωγή στο Τμήμα Υπαλ
λήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Εθνι
κής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι η άριστη γνώση, 
διαπιστούμενη με εξέταση, της αγγλικής γλώσσας, κα
θώς και της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

2. Το Υπουργείο Εξωτερικών καθορίζει και γνωστο
ποιεί κάθε έτος στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
τις ανάγκες του σε απόφοιτους του Τμήματος Υπαλλή
λων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αυτής.

3. Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών του Τμήματος 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης θεωρείται κατά τις κείμενες 
διατάξεις περί Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ως 
χρόνος δοκιμαστικής υπηρεσίας και δεν απαιτείται για τη 
μονιμοποίηση απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

4. Οι διοριζόμενοι ως Ακόλουθοι Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων τοποθετούνται μετά την αποφοί
τησή τους από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
στην Κεντρική Υπηρεσία και παραμένουν σε αυτήν για 
διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους.»

Άρθρο 15
Τυπικά προσόντα προαγωγής

Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστί
θεται άρθρο 94Δ ως εξής:
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« Αρθρο 94Δ
Τυπικά προσόντα προαγωγής

1. Για την προαγωγή του προσωπικού του κλάδου Οι
κονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων απαιτείται:

α. από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων στο βαθμό του Γραμματέα Οικο
νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ' ένα έτος υπηρε
σίας στον κατεχόμενο βαθμό· 

β. από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπο
ρικών Υποθέσεων Γ' στο βαθμό του Γραμματέα Οικονο
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' τριετής υπηρεσία 
στον κατεχόμενο βαθμό·

γ. από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπο
ρικών Υποθέσεων Β' στο βαθμό του Γραμματέα Οικονο
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' διετής υπηρεσία 
στον κατεχόμενο βαθμό-

δ. από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπο
ρικών Υποθέσεων Α' στο βαθμό του Συμβούλου Οικονο
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' τριετής υπηρεσία 
στον κατεχόμενο βαθμό, καθώς και συμμετοχή σε εσω
τερική δοκιμασία, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 14- 

ε. από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Β' στο βαθμό του Συμβούλου Οι
κονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' διετής υπηρε
σία στον κατεχόμενο βαθμό· 

στ. από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Α' στο βαθμό του Γενικού Συμ
βούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' τριε- 
τής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό· 

ζ. από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων Β' στο βαθμό του Γενικού 
Συμβούλου Οικονομικών Υποθέσεων Α' τριετής υπηρε
σία στον κατεχόμενο βαθμό.

2. Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορι
κών Υποθέσεων δεν μπορούν να προαχθούν στο βαθμό 
του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Β' εφόσον δεν έχουν υπηρετήσει τουλάχι
στον μία φορά και για τουλάχιστον τρία έτη σε χώρα της 
Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, της Βαλκα
νικής Χερσονήσου, την Τουρκία ή την Κύπρο συμπερι
λαμβανομένων, και δεν έχουν διατελέσει προϊστάμενοι 
Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων για 
τρία τουλάχιστον έτη. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται 
στους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τα τυπικά 
προσόντα επιλογής τους ως προϊσταμένων γραφείων 
γενικών συμβούλων Ο.Ε.Υ. σύμφωνα με το ν. 2297/1995 
(ΦΕΚ 50 Α') κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. α) Η προαγωγή από το βαθμό του Ακολούθου Οικο
νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο βαθμό του Γραμ
ματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ' ενερ- 
γείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

β) Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις από το βαθμό του 
Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ' 
έως και το βαθμό Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Α' ενεργείται με απόφαση του Υπουργού 
Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

γ) Η προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομι
κών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' στο βαθμό του Συμ
βούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' 
ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

δ) Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις μεταξύ των βαθμών 
των Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
Β' και Α' ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτε
ρικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ε) Η προαγωγή από το |3αθμό του Συμβούλου Οικονο
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' στο βαθμό του Γενι
κού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
Β' ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη 
του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

στ) Η προαγωγή από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' στο βαθμό 
του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Α' ενεργείται με απόφαση του Υπουργού 
Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσια
κού Συμβουλίου.»

Άρθρο 16 
Προαγωγές

Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστί
θεται άρθρο 94Ε ως εξής:

« Αρθρο 94Ε 
Προαγωγές

1. Οι προαγωγές από το βαθμό του Ακολούθου Οικο
νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έως και το βαθμό 
του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
Α' και από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Β' στο βαθμό του Συμβούλου Οι
κονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' ενεργούνται, 
μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα 
τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιό
τητάς τους.

2. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε 
πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, 
του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επι
στημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής 
ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της 
πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότη- 
τας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και 
ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταπο- 
κρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για 
την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.

3. Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Οικονο
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’ στο βαθμό του Συμ
βούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' 
ενεργούνται κατ' εκλογή με σύγκριση των υπαλλήλων 
που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Προκρί
νονται κατ' αξιολογική σειρά οι καταλληλότεροι προς 
προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον έχουν ευδόκιμη 
υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό και ανταποκρίνονται 
πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση 
των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ου
σιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου.

4. Οι προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Οικονο
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' στο βαθμό του Γενι
κού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
Β' και από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομι
κών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' στο βαθμό του Γενι
κού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
Α' ενεργούνται κατ' απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαι



Παράρτημα Β: 116

τείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υπο
ψηφίου που παραλείπεται.

5. Για την προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Οι
κονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' στο βαθμό του 
Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' 
συνεκτιμάται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο η επίδοση 
του κρινομένου σε εσωτερική δοκιμασία, όπως αυτή 
προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος νόμου.

6. Το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή 
στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Α , να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς 
αξιολογούμενος, στερείται παντελώς των προσόντων 
για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 
Στην περίπτωση όπου μία τέτοια αρνητική κρίση επανα- 
ληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο 
υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το υπηρεσιακό 
συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που εκρίθη την τελευ
ταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως χρόνου 
που στοιχειοθετεί δικαίωμα για την κατώτατη σύνταξη, 
οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία.

7. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον 
μια φορά κατ' έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού 
Εξωτερικών προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με 
το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση 
θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφό
σον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό 
όπου ισχύουν οι ενιαίες θέσεις.»

Άρθρο 17 
Μεταθέσεις

Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστί
θεται άρθρο 94ΣΤ ως εξής:

<■ Αρθρο 94ΣΤ 
Μεταθέσεις 1 2 3 4

1. Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορι
κών Υποθέσεων μετατίθενται σε θέσεις αντίστοιχες 
προς το βαθμό τους.

2. Οι μεταθέσεις προσωπικού του κλάδου υπαλλήλων 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ενεργούνται με 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τους υπαλλήλους που 
έχουν βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπο
ρικών Υποθέσεων Α' ή Β' η μετάθεση ενεργείται με 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη 
του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορι
κών Υποθέσεων που υπηρετούν σε θέση της εξωτερικής 
υπηρεσίας παραμένουν στην ίδια θέση για τρία τουλάχι
στον έτη και όχι περισσότερα από πέντε. Επιτρέπεται η 
μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, 
κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφα
ση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπη
ρεσιακού Συμβουλίου.

4. Η παραμονή του υπαλλήλου του κλάδου Οικονομι
κών και Εμπορικών Υποθέσεων στην ίδια θέση σε χώρες 
ειδικών συνθηκών δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διε
τίας και μεγαλύτερη της τριετίας παρά μόνο μετά από 
γραπτό αίτημα του υπαλλήλου Οικονομικών και Εμπορι
κών Υποθέσεων. Ο πίνακας των χωρών ειδικών συνθη

κών ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών με
τά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Επιτρέπε
ται, κατ' εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον 
ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

5. α) Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπο
ρικών Υποθέσεων μετατίθενται υποχρεωτικώς στην κε
ντρική υπηρεσία όταν έχουν υπηρετήσει σε δύο συνεχό
μενες θέσεις της εξωτερικής υπηρεσίας ή, πάντως, 
έχουν συμπληρώσει δεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλ
λοδαπή.

β) Κατά τις μεταθέσεις στην εξωτερική υπηρεσία λαμ- 
βάνεται μέριμνα ώστε οι υπάλληλοι να εναλλάσσονται 
μεταξύ των χωρών ειδικών συνθηκών και μη και ότι σε 
κάθε περίπτωση να υπηρετήσουν μία τουλάχιστον φορά 
σε χώρα ειδικών συνθηκών.

6. α) Οι μεταθέσεις του προσωπικού του κλάδου Οικο
νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων πραγματοποιούνται 
κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το 
νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες 
Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους 
και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβου
λίου μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των 
ανωτέρω ορίων.

β) Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων 
του προσωπικού του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων μέχρι το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων Α ', η Διεύθυνση Προσωπικού 
γνωστοποιεί εγγράφως, έως την 15η Νοεμβρίου εκά- 
στου έτους, τις θέσεις της εξωτερικής και της κεντρικής 
υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρ
κεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συ
μπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται έως την 
15η Ιανουάριου του επόμενου έτους.

γ) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της 
γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του:

- την αίτηση του υπαλλήλου,
- τις υπηρεσιακές ανάγκες,
- την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις χωρών ειδικών συν

θηκών και μη, ώστε ο υπέιλληλος να αποκτά γενικότερη 
εμπειρία,

- την ιδιαιτερότητα της θέσης στην οποία καλείται να 
υπηρετήσει,

- τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, όπως η 
γνώση της γλώσσας της χώρας προτίμησης ή οι ειδικές 
σπουδές σχετικά με την περιοχή ή τη συγκεκριμένη γεω
γραφική ζώνη.

7. Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορι
κών Υποθέσεων δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη 
στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει εξα
ετία από την αναχώρησή τους από αυτή.

8. Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων 
δεν ισχύουν για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό υπαλ
λήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ
σεων που υπηρετούν ως προϊστάμενοι Γραφείων Οικο
νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.»

Άρθρο1Β
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας

Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστί
θεται άρθρο 94Ζ ως εξής:
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« Αρθρο 94Ζ
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας

1. α) Ως όριο ηλικίας αποχώρησης του προσωπικού 
του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων από 
την υπηρεσία ορίζεται το 65ο έτος.

β) Το όριο ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 
31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο υπάλληλος 
συμπληρώνει, κατά περίπτωση, το παραπάνω έτος ηλικίας.

2. Η ηλικία αποδεικνύεται από τα κατατεθειμένα στη 
Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου επίσημα έγγρα
φα, τα οποία προσάγουν, υποχρεωτικώς, οι υπάλληλοι 
κατά το διορισμό τους. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστε
ρη του διορισμού δεν αναγνωρίζεται για τον καθορισμό 
του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.

3. Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορι
κών Υποθέσεων, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικί
ας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση 
του Υπουργού Εξωτερικών, το αργότερο μέσα σε τρεις 
μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το 
όριο ηλικίας. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, 
παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι 
δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παρά
βαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.»

Άρθρο 19
Αποχώρηση λόγω τριακονταπενταετίας

Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστί
θεται άρθρο 94Η ως εξής:

*< Αρθρο 94Η
Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 
τριακονταπενταεούς υπηρεσίας

1. Το προσωπικό του κλάδου Οικονομικών και Εμπορι
κών Υποθέσεων αποχωρεί από την υπηρεσία με τη συ
μπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής και συ
ντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, όχι όμως πριν τη συμπλή
ρωση του 60ού έτους της ηλικίας του. Οι ανωτέρω απαλ
λάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο 
τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία οι υπάλληλοι 
συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία.

Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτο
δικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι 
δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παρά
βαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.

2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπη
ρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανι
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαί
ου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτι
κού δικαίου, αυτή λήφθηκε υπόψη ή προσμετρήθηκε κα
τά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση 
βαθμού ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλι
ξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε, αναγνωρίζεται ως συ
ντάξιμη από το Δημόσιο.»

Άρθρο 20
Οικονομικά θέματα 1

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 και στην παράγρα
φο 7 του άρθρου 2 του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α ) δια

γράφεται, όπου αναφέρεται, η λέξη «Τάξεως».
2. Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορι

κών Υποθέσεων εξομοιούνται πλήρως όταν υπηρετούν 
στο εξωτερικό, ως προς τγ; πάσης φύσεως αποδοχές αλ
λοδαπής, επιδόματα και τις προσαυξήσεις τους με τους 
υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου ως εξής:

α) οι Γενικοί Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. Α' με τους Πληρεξού
σιους Υπουργούς Α',

β) οι Γενικοί Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. Β" με τους Πληρεξού
σιους Υπουργούς Β',

γ) οι Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. Α' με τους Συμβούλους Πρε
σβείας Α',

δ) οι Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. Β' με τους Συμβούλους Πρε
σβείας Β',

ε) οι Γραμματείς Ο.Ε.Υ. Α' με τους Γραμματείς Πρε
σβείας Α',

στ) οι Γραμματείς Ο.Ε.Υ. Β' με τους Γραμματείς Πρε
σβείας Β',

ζ) οι Γραμματείς Ο.Ε.Υ. Γ' με τους Γραμματείς Πρε
σβείας Γ' και

η) οι Ακόλουθοι Ο.Ε.Υ. με τους Ακολούθους Πρεσβεί
ας.

3. Στους υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων, όταν υπηρετούν στην αλλοδα
πή, καταβάλλεται και το επίδομα ξενίας - παράστασης 
και ξένων γλωσσών του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 
2606/1998 κατά την αντιστοιχία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

4. Για τις λοιπές αποδοχές των υπαλλήλων του κλά
δου Ο.Ε.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2470/1997 
(ΦΕΚ 40 Α ), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 21 
Εκπαίδευση

1. Το εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του 
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται 
ως εξής:

«β) επιμόρφωσης διπλωματικών υπαλλήλων, υπαλλή
λων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και εμπει
ρογνωμόνων.»

2. Στο τέλος του στοιχείου δ' της παραγράφου 6 του 
άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Όταν η δοκιμασία αφορά υπαλλήλους του κλάδου Οι
κονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων η επιτροπή αποτε- 
λείται από τον Γενικό Διευθυντή Διμερών Οικονομικών 
Σχέσεων, Πολυμερούς Συνεργασίας και Αναπτυξιακής 
Πολιτικής και δύο υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων από τους οποίους ο ένας έχει 
βαθμό τουλάχιστον Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Β' και ο άλλος είναι προϊστάμε
νος διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας.»

Άρθρο 22
Εντάξεις προσωπικού σε κλάδους

1. Το προσωπικό του κλάδου υπαλλήλων Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.), στους οποίους περι
λαμβάνονται και όσοι είχαν διορισθεί σε προσωρινές θέ
σεις, εντάσσεται αυτοδικαίως στον κλάδο Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων, που συνιστάται με τις διατά
ξεις του νόμου αυτού, ως εξής:

α) Οι Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. εντάσσονται στο βαθμό Συμβού
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λου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α'. Ο χρό
νος που έχουν διανύσει στο βαθμό του Συμβούλου 
Ο.Ε.Υ., καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους από
1.10.2002 προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθ
μό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε
ων Α', προκειμένου για την προαγωγή τους στο βαθμό 
του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Β\

Οι Γενικοί Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. των οποίων έληξε η τριε- 
τής θητεία και οι οποίοι κατά την έναρξη της ισχύος του 
νόμου αυτού εξακολουθούν να υπηρετούν ως προϊστά
μενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ., εντάσσονται 
αυτοδικαίως στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονο
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' ή Α', ανάλογα με το 
χρόνο υπηρεσίας τους ως προϊσταμένων Γραφείων Γενι
κών Συμβούλων Ο.Ε.Υ.. Ο χρόνος υπηρεσίας τους ως 
προϊσταμένων Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ. λο
γίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό του Γενικού 
Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β'. 
Μέχρι την ένταξη των τελευταίων, εξακολουθεί να ισχύ
ει γι' αυτούς η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 4 
του ν. 2297/1995, η οποία προστέθηκε με την παράγρα
φο 2 του άρθρου 15 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α ).

β) Οι Ακόλουθοι Ο.Ε.Υ. εντάσσονται στο βαθμό του 
Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β\ 
Ο χρόνος που έχουν διανύσει στο βαθμό του Ακολούθου 
Ο.Ε.Υ., καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους από
1.10.2002 προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθ
μό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ
σεων Β ', προκειμένου για την προαγωγή τους στο βαθ
μό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε
ων Α'.

γ) Οι Γραμματείς Α' και Β' Ο.Ε.Υ. εντάσσονται στις 
ενιαίες θέσεις των βαθμών Γραμματέα Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Α' ή Β' ή Γ', μετά από προσμέ- 
τρηση του χρόνου που έχει διανυθεί από την ημερομηνία 
διορισμού τους, τηρουμένων των ελάχιστων χρονικών 
ορίων παραμονής σε κάθε βαθμό, σύμφωνα με το βαθμο
λόγιο του άρθρου 94Α του Οργανισμού του Υπουργείου 
Εξωτερικών, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 12 του 
παρόντος. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που απομένει 
μετά από προσμέτρηση του χρόνου που έχει διανυθεί 
από την ημερομηνία διορισμού, τηρουμένων των ελάχι
στων χρονικών ορίων παραμονής σε κάθε βαθμό του 
βαθμολογίου του άρθρου 94Δ του Οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο προστίθεται με το άρ
θρο 15 του παρόντος, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας 
τους από 1.10.2002, λογίζεται ως χρόνος παραμονής 
στο βαθμό εντάξεως και προσμετράται για την προαγω
γή στον επόμενο βαθμό.

Οι Γραμματείς Α' Ο.Ε.Υ. που είχαν διανύσει την
31.12.2002 χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό του Γραμματέα 
Α' Ο.Ε.Υ. άνω των δώδεκα ετών και δεν έχουν κριθεί 
από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δύο τουλάχιστον 
φορές ως μη προακτέοι ή προακτέοι κατ’ αρχαιότητα, 
εντάσσονται στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Β'.

Κατά την τοποθέτηση στην επετηρίδα των υπαλλήλων 
του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στην Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

2. Οι εντασσόμενοι κατά·τις διατάξεις της παραγρά
φου 1 καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις από αυτές που 
προβλέπονται στο άρθρο 94Α του Οργανισμού του

Υπουργείου Εξωτερικών. Το ίδιο ισχύει και για όσους 
από αυτούς είχαν διορισθεί σε προσωρινές οργανικές 
θέσεις. Σχετικά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Εξωτερικών.

3. Στο τέλος του άρθρου 111 του Οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται παράγραφος 8 ως 
εξής:

«8. Οι υπηρετούντες στον κλάδο Διοικητικών Γραμμα
τέων της καταργηθείσας Γενικής Γραμματείας Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
π.δ. 159/2002, μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Οικονομί
ας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών εντάσ
σονται στον κλάδο Διοικητικών Γραμματέων σε προσω
ποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Για την 
ένταξή τους σε βαθμούς λαμβάνεται υπόψη η πράξη διο
ρισμού τους και τα χρόνια υπηρεσίας τους. Σχετικά εκδί- 
δεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών.»

Άρθρο 23
Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 129 του Οργανισμού 
του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το δεύτερο εδάφιο 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επίσης, ειδικά για τις ανάγκες των Γραφείων Οικονο
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων, περιλαμβάνονται σε 
αυτές και θέσεις πτυχιούχων επιστημονικών συνεργα
τών και εξειδικευμένων στελεχών.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 129 του 
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται 
εδάφια ως εξής:

«Οι προσλαμβανόμενοι ως επιστημονικοί συνεργάτες 
και εξειδικευμένα στελέχη των Γραφείων Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες υπήκοοι μόνιμοι κάτοικοι της χώ
ρας ή υπήκοοι της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο Οικο
νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

β) Να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και 
να έχουν επαγγελματική εμπειρία, συναφή με το αντικεί
μενο που περιγράφεται στη σύμβαση πρόσληψης.

γ) Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας όπου 
εδρεύει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ
σεων και εφόσον δεν γνωρίζουν ελληνικά τουλάχιστον 
αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Η γνώση μίας από τις 
γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική αποτελεί πρό
σθετο προσόν. Προκειμένου περί πολιτών της χώρας 
όπου εδρεύει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν ως 
μητρική τη γλώσσα της χώρας αυτής, τυχόν δε γνώση 
της ελληνικής γλώσσας συνιστά πρόσθετο προσόν.

Ως προς το επιτόπιο προσωπικό το οποίο καλύπτει 
ανάγκες διοικητικής υποστήριξης των Γραφείων Οικονο
μικών και Εμπορικών Υποθέσεων, οι προσλαμβανόμενοι, 
πρέπει, πέρα των ανωτέρω α' και γ' προϋποθέσεων, να 
είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Μέσης Εκπαίδευ
σης και να γνωρίζουν δακτυλογράφηση και χρήση ηλε
κτρονικού υπολογιστή. Για την πρόσληψη του επιτόπιου 
προσωπικού που υποστηρίζει τα Γραφεία Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων απαιτείται και εισήγηση του 
προϊσταμένου αυτών προς τον προϊστάμενο της αρχής.»

3. Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι των Γραφείων Γενικών 
Συμβούλων Ο.Ε.Υ., των Γραφείων Συμβούλων Ο.Ε.Υ. και 
των Γραφείων Ακολούθων Ο.Ε.Υ. μεταφέρονται αυτοδι
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καίως με το ίδιο καθεστώς στις διπλωματικές ή προξενι
κές αρχές στις οποίες υπάγονται τα Γραφεία Οικονομι
κών και Εμπορικών Υποθέσεων, στα οποία μετατρέπο- 
νται τα Γραφεία Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ., τα Γραφεία 
Συμβούλων Ο,Ε.Υ. και τα Γραφεία Ακολούθων Ο.Ε.Υ., 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 του παρό
ντος και καλύπτουν τις ανάγκες αυτών των γραφείων.

4. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου της καταργηθείσας Γενικής Γραμματείας Διε
θνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οι
κονομίας διατηρούν το καθεστώς τους απασχολούμενοι 
στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομι
κών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουρ
γείου Εξωτερικών. Η ισχύς της παρούσας διάταξης ανα
τρέχει στην 1.10.2002.

Άρθρο 24
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου Γραφεία Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ., Γραφεία Συμ
βούλων Ο.Ε.Υ. και Γραφεία Ακολούθων Ο.Ε.Υ. μετατρέ- 
πονται αυτοδίκαια σε Γραφεία Οικονομικών και Εμπορι
κών Υποθέσεων, κατά τους όρους του άρθρου 49Α και 
υπάγονται στη διπλωματική, άλλως στην έμμισθη προξε
νική αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη. Αν δεν λειτουργεί 
διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή στην ίδια πόλη, 
το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων υπά
γεται στη διπλωματική αρχή, στην αρμοδιότητα της 
οποίας υπάγεται η περιφέρεια του Γραφείου Οικονομι
κών και Εμπορικών Υποθέσεων. Έως την έκδοση του 
προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρά
γραφο 2 του άρθρου 49 Δ του Οργανισμού του Υπουρ
γείου Εξωτερικών, όπως αυτό τίθεται με το άρθρο 6, δια
τηρείται η κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σύν
θεση των Γραφείων Γενικών Συμβούλων, Συμβούλων και 
Ακολούθων Ο.Ε.Υ.. Ειδικά για τις υπηρεσιακές μετακινή
σεις του έτους 2004 επιτρέπεται η τοποθέτηση έως ενός 
επιπλέον υπαλλήλου με βαθμό Γραμματέα Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων Α', Β', Γ' σε Γραφεία τα 
οποία αποτελούσαν Γραφεία Γενικών Συμβούλων ή Συμ
βούλων Ο.Ε.Υ. υπό το ν. 2297/1995 (ΦΕΚ 50 Α ).

2. Έως την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο 
αυτόν κανονιστικών πράξεων εξακολουθούν να ισχύουν 
κατά περίπτωση το π.δ. 159/2002 (ΦΕΚ 140 Α ) και οι συ
ναφείς με αυτό πράξεις.

3. Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων στο άρθρο 24 
του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και μόνο 
για την πρώτη κρίση προς προαγωγή από το βαθμό του 
Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α' 
στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Β' και την πρώτη κρί
ση προς προαγωγή από το βαθμό του Γενικού Συμβού
λου Β' στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Α', ως εκπρό
σωπος του συνδικαλιστικού φορέα μπορεί να υποδειχθεί 
από αυτόν εκτός από υπάλληλος του οικείου κλάδου και 
υπάλληλος του διπλωματικού ή του κλάδου εμπειρογνω
μόνων με πρεσβευτικό βαθμό.

4. Κατά τον προγραμματισμό των μεταθέσεων μετά 
την έναρξη του παρόντος νόμου η Διεύθυνση Προσωπι
κού μεριμνά ώστε να δοθεί προτίμηση για μεταθέσεις 
στην Κεντρική Υπηρεσία και σε χώρες δυσμενών συνθη
κών διαβίωσης σε υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν υπη
ρετήσει μέχρι σήμερα στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε χώ

ρες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης. Ειδικά για τις υπη
ρεσιακές μετακινήσεις του έτους 2004 οι προβλεπόμε- 
νες στο στοιχείο β' της παραγράφου 6 του άρθρου 96 
ΣΤ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως 
αυτό τίθεται με το άρθρο117, προθεσμίες παρατείνονται 
κατά ένα μήνα και δεκαπέντε ημέρες αντίστοιχα.

5. Το στοιχείο α' της παραγράφου 5 και η παράγρα
φος 7 του άρθρου 94 ΣΤ του Οργανισμού του Υπουργεί
ου Εξωτερικών, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 17, 
εφαρμόζονται για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους 
του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων από 
τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του έτους 2010. Εως τό
τε θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τουλάχιστον 
το 10% των υπαλλήλων του κλάδου, πλην των Ακολού
θων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, να υπηρε
τούν στην Κεντρική Υπηρεσία.

6. Ο ενταχθείς σε προσωποπαγή θέση υπάλληλος ΤΕ 
της καταργηθείσας Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικο
νομικών Σχέσεων διατηρεί το καθεστώς του (άρθρο 5 
παρ. 13 του ν. 2297/1995) έως την αποχώρησή του από 
την υπηρεσία. Ο εν λόγω υπάλληλος έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρό
ντος νόμου την ένταξή του χωρίς μισθολογική απώλεια 
στον κλάδο διοικητικής, λογιστικής και γραμματειακής 
υποστήριξης, σε βαθμό ανάλογο των ετών υπηρεσίας 
του. Η ένταξη ενεργείται μετά από γνώμη του υπηρεσια
κού συμβουλίου με απόφαση του Υπουργού Εξωτερι
κών, με την οποία συνιστάται και προσωρινή οργανική 
θέση του κλάδου στο βαθμό εντάξεώς του.

7. Η απόσπαση των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικο
νομίας και Οικονομικών που υπηρετούν στα Γραφεία Οι
κονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων λύεται αυτοδίκαια 
έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατ’ 
εξαίρεση και για αιτιολογημένους λόγους υπηρεσιακής 
ανάγκης επιτρέπεται η έως ένα έτος από τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου συνέχιση της απόσπασης με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εξωτερικών.

8. Η θητεία των μελών του Ανώτατου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είτε της 
σύνθεσης που εξετάζει υποθέσεις υπηρεσιακών μεταβο
λών είτε της σύνθεσης που εξετάζει υποθέσεις πειθαρχι
κής φύσης δεν θίγεται από τις διατάξεις των άρθρων 8 
και 9 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 25
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται:
α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
β. Τα άρθρα 1 έως και 6 του ν. 2297/1995 (ΦΕΚ 50 Α ), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26
Θέματα Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Οργανισμού 
του Υπουργείου Εξωτερικών διαγράφεται η τελεία μετά 
την περίπτωση γ' και προστίθεται περίπτωση δ' ως
εξής:
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«Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 του Οργανισμού 

του Υπουργείου Εξωτερικών μετά τις λέξεις «ευρωπαϊκό 
δίκαιο» τίθενται οι λέξεις «ή στο διεθνές ή ευρωπαϊκό οι
κονομικό δίκαιο».

3. Για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του 
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Ειδικής Νομικής 
Υπηρεσίας και για διάστημα έως επτά έτη από την ισχύ 
του παρόντος επιτρέπεται να αποσπώνται, κατόπιν αίτη
σής τους, έως τρεις δικηγόροι με έμμισθη εντολή ή 
υπάλληλοι ΠΕ πτυχιούχοι νομικής με μεταπτυχιακό τίτ
λο στο διεθνές ή το ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο ή σε 
θέματα δικαίου επενδύσεων, από Υπουργεία ή νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλους φορείς του δημό
σιου τομέα, όπως ο τελευταίος καθορίζεται από τις δια
τάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 
Α'). Η απόσπαση αυτή ενεργείται με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμό
διου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατά
ξεων. Με την ίδια απόφαση αυτή καθορίζεται και ο φορέ
ας, ο οποίος επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία των απο- 
σπωμένων.

Οι δικηγόροι που αποσπώνται σύμφωνα με τις διατά
ξεις αυτής της παραγράφου δύνανται επίσης να τοποθε
τούνται και στη Β' Γενική Διεύθυνση ή τις Διευθύνσεις 
που υπάγονται σε αυτήν.

Άρθρο 27
Θέματα προσωπικού 1 2 3

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 2839/2000 
(ΦΕΚ 196 A') αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι προβλεπόμενες στην προηγούμενη παράγραφο 
αποσπάσεις, καθώς και οι αποσπάσεις στη Μόνιμη Ελλη
νική Αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης επιτρέ
πονται και για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβου
λίου του Κράτους. Για τις αποσπάσεις αυτές απαιτείται 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι
κών και Εξωτερικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 
οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι αποσπώμενοι, σύμ
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, λαμβά
νουν τις αποδοχές της θέσης τους και επίδομα υπηρεσί
ας αλλοδαπής, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον φορέα 
από τον οποίο προέρχονται. Οι λεπτομέρειες καταβολής 
του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, ρυθμίζονται με 
την προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο της παραγρά
φου αυτής κοινή υπουργική απόφαση.»

2. Στο τέλος του στοιχείου η ’ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 79 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερι
κών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 
(ΦΕΚ 62 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3072/2002 
(ΦΕΚ 294 Α ), προστίθενται οι λέξεις «ή συνολική οκτα
ετής υπηρεσία στους βαθμούς του Πληρεξούσιου 
Υπουργού Β’ και του Πληρεξούσιου Υπουργού Α', από 
την οποία δύο έτη στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουρ
γού Α.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 
2731/1999 «Διμερής Κρατική Αναπτυξιακή Συνεργασία» 
(ΦΕΚ 138 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις θέσεις αυτές διορίζονται, με απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών, άτομα που διαθέτουν μεταπτυ
χιακές σπουδές και εμπειρία στον τομέα της διεθνούς 
αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτοί μπορεί να είναι και

δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημό
σιου τομέα. Στο Γενικό Διευθυντή της Υ.Δ.Α.Σ. καταβάλ
λονται οι εκάστοτε προβλεπόμενες αποδοχές για Γενικό 
Διευθυντή Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείου και στον 
Αναπληρωτή Γενικό Διευέυντή της Υπηρεσίας αυτής το 
80% των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή. Σε περίπτω
ση που τις θέσεις αυτές καταλαμβάνουν δημόσιοι υπάλ
ληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο 
χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές 
λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρε
σία στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύ
νουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέ
σεις επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν 
πριν από το διορισμό τους.»

4. Στο στοιχείο γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 
του ν. 3072/2002 πριν από τη λέξη «αποδοχές» τίθεται η 
λέξη «εκάστοτε» και διαγράφονται όλες οι λέξεις που 
ακολουθούν τις λέξεις «ν. 2190/1994». Η διάταξη της 
παραγράφου αυτής ισχύει από την ημερομηνία δημοσί
ευσης του ν. 3072/2002.

5. Στο άρθρο 18 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξω
τερικών προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Στην Τεχνική Υπηρεσία συνιστώνται οι ακόλουθες 
θέσεις τακτικού προσωπικού:

- Δύο θέσεις αρχιτεκτόνων
- Μία θέση μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου.
Οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν και με υπαλ

λήλους που συνάπτουν σύμβαση αορίστου χρόνου.»
6. Στα μέλη της Επιτροπής για την αξιολόγηση αιτήσε

ων και προσφορών της Διακήρυξης 5668/2003 του 
Υπουργείου Εξωτερικών, που συγκροτήθηκε με την Από
φαση ΣΤ5/Φ.085.1 ΕΣΟΑΒ/ΑΣ 16903/5.3.2003 της Γενι
κής Γραμματέως Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουρ
γείου Εξωτερικών, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος 
και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εξωτερικών.

7. Στο άρθρο 61 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξω
τερικών, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 
13 του ν. 2949/2001 (ΦΕΚ 243 Α ) προστίθεται παράγρα
φος 10 ως εξής:

«10. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών 
και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να 
αποσπώνται στο Γενικό Προξενείο της Βοστώνης και στο 
Προξενείο του Χιούστον ένας (1) υπάλληλος του Υπουρ
γείου Υγείας και Πρόνοιας και ένας (1) υπάλληλος του 
Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποκλειστική 
απασχόληση την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής νοσηλειών. Για τις αποσπάσεις αυτές 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 40 του 
ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α ).»

8. Επιτρέπεται η μετάταξη στον κλάδο εμπειρογνωμό
νων του Υπουργείου Εξωτερικών:

α) Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕΙ Οικονομικού του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίοι είναι 
απόφοιτοι του τμήματος των Εμπορικών Ακολούθων της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτί
μου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ετή
σιας τουλάχιστον φοίτησης.

β) Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕΙ Οικονομικού του
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Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίοι 
έχουν υπηρετήσει σε ειδική θέση μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα με βαθμό Ιο.

γ) Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ2 Μηχανικών του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που υπηρετού
σαν στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διεθνών 
Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η 
οποία καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
π.δ. 159/2002 (ΦΕΚ 140 Α'). Οι εν λόγω υπάλληλοι το
ποθετούνται στην Τεχνική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Διε
θνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

δ) Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ της Γενικής Γραμματείας 
Αποδήμου Ελληνισμού οι οποίοι έχουν εμπειρία τουλάχι
στον δύο ετών σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας.

Τη μετάταξη μπορούν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι 
να ζητήσουν με την υποβολή αίτησης στην ΣΤ 1 Διεύθυν
ση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουρ
γείου Εξωτερικών εντός είκοσι ημερών από τη δημοσί
ευση του παρόντος, και στην οποία επισυνάπτονται τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η κατοχή του διδακτορικού 
διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απο- 
δεικνύεται με την υποβολή κυρωμένου φωτοαντιγράφου 
του διπλώματος. Όταν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλ
λοδαπή, εκτός από τον τίτλο, απαιτείται και πράξη ανα
γνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και επίσημη μετάφραση 
του τίτλου αυτού. Η αποφοίτηση από το τμήμα των 
Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης της 
Σχολής που πιστοποιεί την αποφοίτηση από το τμήμα. Ο 
κλάδος των αιτούντων υπαλλήλων, αποδεικνύεται με 
την προσκόμιση βεβαίωσης της υπηρεσίας τους στην 
οποία θα αναφέρεται και η ημερομηνία διορισμού τους 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η θητεία σε 
ειδική θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα με βαθμό Ιο 
των ειδικών θέσεων αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διορισμού σε 
αυτή.

Η μετάταξη ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουρ
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών ύστερα 
από γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Υπουρ
γείων Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. Με 
την ίδια απόφαση γίνεται και μεταφορά της οργανικής 
θέσης που κατείχε ο μετατασσόμενος στον κλάδο 
Εμπειρογνωμόνων. Τα υπηρεσιακά συμβούλια κατά την 
εξέταση των αιτήσεων μπορεί να λαμβάνουν υπόψη 
τους κάθε στοιχείο των ατομικών φακέλων των αιτού- 
ντων. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξω
τερικών συμμετέχει στην περίπτωση αυτή εκπρόσωπος 
του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων σε βαθμό τουλάχι
στον αντίστοιχο εκείνου που θα ενταχθεί ο κρινόμενος 
και ο οποίος θα ορίζεται για τις συγκεκριμένες κρίσεις 
από τον Υπουργό Εξωτερικών, ύστερα από πρόταση της 
οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Οι μετατασσόμενοι εντάσσονται βαθμολογικά σύμφω
να με το χρόνο προϋπηρεσίας τους στο Υπουργείο Οικο
νομίας και Οικονομικών ως εξής:

α) Οι έχοντες προϋπηρεσία μικρότερη των δεκατεσ
σάρων (14) ετών εντάσσονται στο βαθμό του Εμπειρο
γνώμονα Β', ο δε πέραν της δεκαετίας χρόνος προϋπη
ρεσίας προσμετράται για προαγωγή στο Βαθμό του 
Εμπειρογνώμονα Α'.

β) Οι έχοντες προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκατεσσά
ρων (14) αλλά μικρότερη των είκοσι (20) ετών εντάσσο
νται στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Α', ο δε πέραν της

δεκατετραετίας χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται για 
προαγωγή στον βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή 
-Συμβούλου Β'.

γ) Οι έχοντες προϋπηρεσία τουλάχιστον είκοσι (20) 
αλλά μικρότερη των είκοσι τριών (23) ετών εντάσσονται 
στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβού
λου Β', ο δε πέραν της εικοσαετίας χρόνος προϋπηρεσί
ας προσμετράται για προαγωγή στο βαθμό του Εμπειρο
γνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α\

δ) Οι έχοντες προϋπηρεσία είκοσι τριών (23) ετών και 
άνω εντάσσονται στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρε
σβευτή - Συμβούλου Α'.

Οι μετατασσόμενοι τίθενται στην επετηρίδα μετά από 
τους υπηρετούντες στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους του 
κλάδου των Εμπειρογνωμόνων. Οι μετατασσόμενοι δεν 
κρίνονται προς προαγωγή πριν συμπληρώσουν τα τυπικά 
προσόντα για προαγωγή οι προηγούμενοι στην επετηρί
δα ομοιόβαθμοί τους.

9. Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που εντά
χθηκαν στον κλάδο βοηθητικού προσωπικού σε εφαρμο
γή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 2949/2001 (ΦΕΚ 
243 Α ), δύνανται να παραμείνουν στις αρχές εξωτερι
κού που υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία ένταξής 
τους στον ανωτέρω κλάδο και μέχρι τέσσερα χρόνια από 
αυτήν και να λαμβάνουν τις αποδοχές εξωτερικού, μέχρι 
την οριστική τοποθέτησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία.

Άρθρο 28
Θέματα Υπηρεσίας Διπλωματικού και 

Ιστορικού Αρχείου

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του 
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Για τη χρήση του εν λόγω υλικού επιβάλλονται τέλη. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο
νομικών και Εξωτερικών ορίζονται το ύψος των τελών, 
οι προϋποθέσεις και οι όροι παραχώρησης της χρήσης 
του εν λόγω υλικού σε άλλους φορείς και σε ιδιώτες, 
καθώς και οι απαλλαγές από τα τέλη για λόγους δημοσί
ου συμφέροντος και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του 
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Με όμοιες αποφάσεις εγκρίνονται ο κανονισμός λει
τουργίας του Αναγνωστηρίου της Υπηρεσίας Διπλωματι
κού και Ιστορικού Αρχείου, καθώς και της Βιβλιοθήκης 
του Υπουργείου Εξωτερικών.»

3. Στο άρθρο 17 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξω
τερικών προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εξωτερικών είναι δυνατόν να καθορίζο
νται τέλη για τη χορήγηση αντιγράφων των εγγράφων 
της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, κα
θώς και για τη χρήση του οπτικοακουστικού υλικού του 
κινηματογραφικού αρχείου.

8. Στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου 
υπάγεται και το Μουσείο του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Ως επιμελητής του Μουσείου ορίζεται ειδικός επιστημο
νικός συνεργάτης του άρθρου 130. Ειδικά προσόντα διο
ρισμού για την εν λόγω θέση ορίζονται αποκλειστικά το 
πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμης της 
αλλοδαπής ή Τμήματος Ιστορίας Τέχνης και η κατά το 
δυνατόν ευρύτερη εμπειρία σε εικαστικά αντικείμενα.
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Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εγκρίνεται ο 
κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου.»

Άρθρο 29 
Εξουσιοδοτήσεις

1. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ
θρου 4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών οι 
λέξεις «Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του 
Υπουργού Εξωτερικών,» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών».

β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών οι λέξεις 
«Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,» αντικαθίστανται 
από τις λέξεις «Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερι
κών».

γ. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 
του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών οι λέξεις 
«με κοινή απόφαση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με 
πρόταση».

δ. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 
του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών οι λέξεις 
«Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,» αντικαθίστανται 
από τις λέξεις «Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερι
κών».

ε. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στην παρού
σα παράγραφο κανονιστικών πράξεων εξακολουθούν να 
ισχύουν τα εκδοθέντα σε εκτέλεση του άρθρου 4 του 
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προεδρικά δια
τάγματα.

2. Στο άρθρο 5 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξω
τερικών προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί 
να εκδίδονται Κανονισμοί Ασφαλείας, Υπηρεσιακής Αλ
ληλογραφίας, Τήρησης Αρχείων και Ασφαλείας Δικτύων 
και Πληροφοριακών Συστημάτων της Κεντρικής Υπηρε
σίας και των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας.»

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 2949/2001 
(ΦΕΚ 143 Α ) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι
κονομικών και Εξωτερικών οι ανωτέρω προθεσμίες δύ- 
νανται να επιμηκυνθούν μέχρι το τριπλάσιο αυτών »

Άρθρο 30
Θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας και εφαρμογής
του Εθνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης 

των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.)

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 
2996/ 2002 (ΦΕΚ 62 Α'), με τις οποίες ορίζεται το διοικη
τικό και διαχειριστικό κόστος του Ελληνικού Σχεδίου Οι
κονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.), 
εφαρμόζονται αναλόγως και στα υπόλοιπα προγράμμα
τα αναπτυξιακής συνεργασίας και Τεχνικής βοήθειας, τα 
οποία εκτελούνται από τις πιστώσεις των οικείων ΚΑΕ 
του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Στο άρθρο 3 του ν. 2996/2002 «Ελληνικό Σχέδιο Οι
κονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων» (ΦΕΚ 62 
Α') προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 που έχουν ως 
εξής:

«4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 του παρόντος νό
μου, η παροχή οικονομικής υποστήριξης στην πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα γίνει

σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπα
νών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 277 Α') και 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Development Assistance Co
mmittee) του Ο.Ο.Σ.A.. Το συνολικό ύψος της οικονομι
κής υποστήριξης της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την 
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων εκατομ
μυρίων οκτακόσιων σαράντα χιλιάδων (74.840.000) ευ
ρώ για την περίοδο 2002-2006. Το ανωτέρω ποσό κατα- 
νέμεται σε ετήσια βάση.

5. Από το συνολικό ποσό των 74.840.000 ευρώ, είκοσι 
τοις εκατό (20%) θα διατεθεί από το Υπουργείο Οικονο
μίας και Οικονομικών σε ιδιωτικές παραγωγικές επενδύ
σεις στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακε
δονίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2601/1998 
«Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική 
και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας» (ΦΕΚ 81 Α ), 
όπως ισχύει, και την απόφαση αριθ. 169579/29.5.2002 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 670 
Β ). Οι αιτήσεις που αφορούν ιδιωτικές παραγωγικές 
επενδύσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας υποβάλλονται στη Διεύθυνση Έγκρισης και 
Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικο
νομίας και Οικονομικών και εξετάζονται από τη δημοσί
ευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτι
κών προτάσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας λαμβάνο- 
νται υπόψη και οι εν γένει στόχοι και οι προτεραιότητες 
του Ε.Σ.Ο.Α.Β., όπως αυτοί περιγράφονται στο ν. 
2996/2002.

6. Από το συνολικό ποσό των 74.840.000 ευρώ, ένα 
τοις εκατό (1%) τίθεται στη διάθεση του Γραφείου Συν
δέσμου της Ελλάδας στα Σκόπια για τη δημιουργία Τα
μείου Μικρών Έργων. Αυτό το Ταμείο μπορεί, ειδικά, να 
παρέχει υποστήριξη σε μικρά και κυρίως τεχνικά έργα, 
επείγουσας φύσεως και με άμεση επίδραση στην τοπική 
κοινότητα, με κόστος που δεν υπερβαίνει κατά κανόνα 
τα 50.000 ευρώ.»

Άρθρο 31
Σύσταση και καθορισμός σύνθεσης Αρχών 

της Εξωτερικής Υπηρεσίας

1. Συνιστώνται οι ακόλουθες Αρχές Εξωτερικής Υπη
ρεσίας:

α. Πρεσβεία της Ελλάδας στη Μάλτα με έδρα την πό
λη Βαλέτα.

β. Γραφείο Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών 
Συμφερόντων της Ελλάδας στην πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) με έδρα την πό
λη Μοναστήρι.

2. Στον πίνακα Α' του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998 
«Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξε
νικών αρχών» (ΦΕΚ 144 Α ), όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 2 του ν. 2694/1999 «Σύσταση διπλωματικών και 
προξενικών αρχών και σύνθεση του προσωπικού τους» 
(ΦΕΚ 55 Α ), μετά την 93η διπλωματική αρχή «Πρεσβεία 
Τασκένδης» προστίθεται περίπτωση 94 ως εξής:

«94. Πρεσβεία Βαλέτας:
- Πρέσβης ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α' ή Β'
- Γραμματέας Πρεσβείας Α', Β' ή Η
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- Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστι
κής και Γραμματειακής Υποστήριξης

- Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορι
κής

- Ιδιαίτερος Γραμματέας
- Μεταφραστής
- Δύο (2) κλητήρες
- Οδηγός
- Φύλακας - Θυρωρός
- Οικιακός βοηθός
- Μάγειρος.»
3. Στον πίνακα Β' του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998, 

!>πως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2694/1999, 
.ιετά την 13η προξενική αρχή «Προξενείο Νις» προστί- 
ίεται περίπτωση 14 ως εξής:

«14. Γραφείο Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών 
Συμφερόντων Μοναστηριού:

- Πρόξενος - Σύμβουλος Πρεσβείας Β' ή Γραμματέας 
Πρεσβείας Α’ ή Β'

- Τρεις (3) υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής Λογιστι
κής και Γραμματειακής Υποστήριξης

- Υπάλληλος του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορι
κής

- Ιδιαίτερος Γραμματέας

- Μεταφραστής
- Κλητήρας
- Δύο (2) Φύλακες - Θυρωροί
- Οικιακός βοηθός.
Η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου Προξενικών, 

Οικονομικών και Εμπορικών Συμφερόντων Μοναστηριού 
εκτείνεται νότια της οριζόντιας γραμμής, η οποία ενώνει 
του δήμους Debar, Kicevo, Negotino και Strumica.»

Άρθρο 32
Καθορισμός θέσεων προσωπικού σε Αρχές 

της Εξωτερικής Υπηρεσίας

1. Διευρύνεται η σύνθεση των Πρεσβειών Βίλνιους, Ρί
γας και Ταλλίν (πίνακας Α' του άρθρου 2 του π.δ. 
194/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
2694/1999), με την προσθήκη σε καθεμία από αυτές μίας 
(1) θέσης υπαλλήλου του κλάδου Διοικητικής, Λογιστι
κής και Γραμματειακής Υποστήριξης.

2. Διευρύνεται η σύνθεση του Γενικού Προξενείου Σα- 
γκάης (πίνακας Β' του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2694/1999), με την 
προσθήκη τριών (3) θέσεων υπαλλήλων του κλάδου Διοι
κητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης και 
μίας (1) θέσης υπαλλήλου του κλάδου Επικοινωνιών και 
Πληροφορικής.
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Άρθρο 33 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τις διατάξεις εκεί
νες για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική έναρξη ισχύος.

Αθήνα, 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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