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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 

Με το νέο νομοσχέδιο στη Βουλή, με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ 2020/1828 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020, «σχετικά με τις 

αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των 

καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας 

των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες 

διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(εφεξής το «Νομοσχέδιο»), εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επιμέρους διορθωτικές παρεμβάσεις στην εταιρική και 

επιμελητηριακή νομοθεσία. 
  

Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι, με το Νομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται και βελτιώνεται η 

εταιρική νομοθεσία (ν. 4548/2018 και ν. 3190/1955) και ο νόμος του Γ.Ε.ΜΗ. (ν. 

4919/2022), αλλά και απλοποιείται η εκλογική διαδικασία των Επιμελητηρίων (ν. 

4497/2017). Στο πλαίσιο αυτής της απλοποίησης της εκλογικής διαδικασίας και εν όψει των 

επερχόμενων επιμελητηριακών εκλογών, αιτούμαστε προς εσάς την κατάργηση της 

παραγράφου 9 του άρθρου 73 ν. 4497/2017, στο πλαίσιο της τροποποίησης του αρ. 73 ν. 

4497/2017 που πραγματοποιείται με το αρ. 73 του Νομοσχεδίου. Με άλλα λόγια, αιτούμαστε 

την κατάργηση της προϋπόθεσης έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος που να προβλέπει τη 

διαδικασία και το πληροφοριακό σύστημα διεξαγωγής των επιμελητηριακών εκλογών με 

ηλεκτρονική ψηφοφορία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ζητούμε, δηλαδή, να επαρκεί η 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου που προβλέπεται στην παράγραφο 

8 του άρθρου 73 του ν. 4497/2017, για τη διεξαγωγή των επιμελητηριακών εκλογών με 

ηλεκτρονική ψηφοφορία, με τη διαδικασία και το πληροφοριακό σύστημα που προβλέπονται 

στην απόφαση αυτή. 
  

Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε την εισαγωγή τροπολογίας με την οποία να καταργείται η 

παράγραφος 9 του άρθρου 73 ν. 4497/2017 με το αρ. 73 του Νομοσχεδίου. 
 

  Με τιμή, 

   Ο Πρόεδρος 

 

 

 

    Βασίλης Κορκίδης 
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