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γ) διατdooει τηv παιjoη χρfσηc τoυ Σfματoq για τηv
πρoι6θηoη πρoi6vτωv και υπηρεoι<6v,

δ) καΘιαrd μωoτf, με κ6Θε πρ6oφoρo μ6oo oτo ευρι1
κoιv6, τηv παρdvoμη χρfση τoυ Σf1ματog.

5. o φoρdαq και o Γεvικξ Γραμματ6αq Eμπoρioυ, για
τιg περιπτι6oειq τηq παραγρdφoυ 4, πριv απ6 τηv επι-
βoλri κυρι6oεωv υπoxρεoι1vται vα καλdooυv τov ελεγ-
16μεvo vα εκφρ6oει τιg απ6ψεη τoυ.

AρΘρo 195
Evoτ6αεlq

1. Kατ6 τωv απoφ6oεωv τωv φoρ6ωv πoυ αφoρo6v
ηv απovoμli, διαγραφf και μεταβ(βασTl τoU Σfματoq,
καθιiq Kαι τηv επιβoλτi κυρι6oεωv oιiμφωvα με τιq πα-

ραγρdφoυq 1 dωq 3 τoυ dρθρoυ 194, μπoρε[vα αoκηθε(
dvoτααη εvι6πιov τηq EEΣ μ6oα oε πρoΘεoμ(α τριdvrα
(30) ημερι6v, πoυ αρx(ζει απ6 τη γvωαroπo(ηση τηq
πρooβαλλ6μεηq απ6φooηq στov δικαιoιjΧo/ελεγχ6μεvo
rj εφ6oov πρ6κειται για τρiτoυg, απ6 τηv καταXιiριoη
τηg απ6φαoηq σro Hλεκτρovικ6 Mητρι6o. H 6voταoη
κατατ(θεται ε(τε αrη Γραμματεiα τηq EEΣ oτη Γεvικf1
Γραμματε(α Eμπoρ(oυ ε(τε oτov φoρ6α απovoμfq, oπo(-
oq oφελει vα διαβιβdoει τηv dvoταoη σrηv EEΣ μdoα
oε τdooεριq εργdoιμεg ημ6ρεq.H EEΣ υπoχρεoιjται vα
απoφαvθε( επ'αυτflg μ6oα oε διjo μfvεq απ6 τηv πα-
ραλαβf τηq.

2. H υπoβoλfι εvαrdoεωg εvιiπιov τηq EEΣ αvαoτ6λ-
λει τηv εκτ6λεoη τωv απoφdoεωv τωv φoρ6ωv με τιq
oπofεg επιβdλλovται κυρι6oει9. Eφ6oov με τηv απ6φαoη
τoυ φoρdα διατdooεται η αφα(ρεoη και καταoτρoφf
τoυ Σfματog f τωv πρoi6vτωv πoU φ6ρoυv τo Σfμα,
o Πρ6εδρoq τηq EEΣ μπoρε( vα διατdξει, ιjαrερα απ6
α[τημα τoυ φoρ6α απovoμf1q f oπoιoυδfπoτε 6xει dv-
voμo oυμφ6ρov f αυτεπαγγ6λτωq, μ6xρι τηv dκδooη
oριoτικf1q απoφdoεωg απ6 τηv EEΣ:

α) τηv πρooωριvli φιjλαξη τωv Σημdτωv f1 τωv πρoi6-
vτωv στιξ εγκαταoτ6oειq τoυ φoρ6α f τρfuoυ' Στηv
περ(πτωoη αυτf η EEΣ μπoρε( με τηv 6κδooη τηq απo-
φdoει6q τηg επ[ τηg εvoτdoεωg vα καταλoγ(oει φιj-
λακτρα,

β) τηv απαγ6ρευoη πι6ληoηq Kαι διακ(vηoηg πρoi6-
vτωv f1 παρoxflq υπηρεo(αg πoυ φ6ρoυv τo Σfμα,

γ) τηv εvημdρωση τoU καταvαλωτικoιj κoιvoιj Yια τo
εvδεx6μεvo παρdvoμηq χρiσηc τoυ Στ]ματog,

Στιq περιπτι6oει9 αυτ69 η 6voταoη εξετdζεται απ6
τηv EEΣ κατd πρoτεραι6τητα.

3. Kατd τηv εξ6ταoη τηg ιivαrαoηq απ6 τηv EEΣ μπo-
ρε( vα παρ(oταται o εvιoτdμεvoq και vα εκφρdσει πρo-

φoρικd τιg απ6ψει9 τoυ.
4. Kατ6 τωv απoφ6οεωv τηq EEΣ επ( τωv εvoτdοεωv

επιτρ6πεται πρooφυγf1 εvιδπιov τoυ Διoικητικoιi Πρωτo-
δικε(oυ τηq AΘflvαq μdoα oε πρoΘεoμ(α εξf1vτα ημερι6v
απ6 τηv επoμ6vη τηg κoιvoπo(ησηq τηq απ6φαoη9 επ(
τηg 6voταoηg κατ6 τιg διατdξειg τoυ Kιiδικα Διoικητικτ]g
Δικovoμ(αg.

AρΘρo 196
Δημoo(ευoη oπoφdoεωv

oι πρdξειg τηq EEΣ, με εξo(ρεoη αυτ69 τoυ dρΘρoυ
195, αvαρτι6ιrrαι υπoχρεωτικd oτηv ιoτooελ(δα τηg f,
εφ6oov δεv διαθdτει, oτηv ιoτooελ(δα τηg Γεvικτ]g Γραμ-

ματε[αg Eμπoρ(oυ.

MEPoΣ τETAPTo
MEΣITEΣ AKINHTΩN

AρΘρo 197
Ewolα 6ρωv

1. Για τηv εφαρμoγli τωv διατdξεωv τoU τ6ταρτoυ
μ6ρoυq τoU παρ6vτos (dρΘρα 197 6ωq 204), oι πιo κdτω
αvαφερ6μεvoι 6ρoι dxoυv τηv ακ6λoυΘη 6woια:

α) Mεo(τηq Aκιvfτωv ε(vαι τo φυoικ6 fi voμικ6 πρ6oω-
πo πoU παρ61ει υπηρεo(εq μεoιτε(αq επ( ακιvfτωv.

β) Yπηρεo(α Mεoιτε(αg ε(vαι η υπ6δειξη ευκαιριοδv f
η μεooλdβηoη για τη oιjvαψη oυμβdoεωv αxετικιiv με
ακ(vητα και ιδ(ωq oυμβdoεωv πιilληoηq, αιrταλλαγfq,
μ(oΘωoηq, 1ρηματoδoτικfq μioθωoηq, oιJαrαoηg δoυ-
λε(αs f αvτιπαρoxfg ακιvflτωv.

γ) Δ6κιμoq Mεα(τηq Aκιvfτωv ε(vαι τo φυoικ6 πρ6οω-
πo, τo oπo(o oτo πλαfoιo τηg μαθητεiαg τoυ, υπoβoηθd
τov μεo(τη ακιvfτωv oτηv εκτ6λεαη απ6 αυτ6v τωv
μεoιτικι6v εργαoιιiv, εκτ6q απ6 τη oυvoμoλ6Yηση σUμ-
βdoεωv μεoιτεfαg για λoγαριαoμ6 τoυ μεoftη.

2. Για τηv παρoχf υπηρεoιιiv μεoιτεiαg ακιvfτωv απ6
voμικ6 πρ6oωπo απαιτε(ται oωρευτικ6:

α) Η παρoxf υπηρεoιι6v μεoιτε(αg vα πρoβλ6πεται
στov Kατcιστατικ6 oκoπ6 τoυ voμικoιi πρooι6πoυ και

β) oι πρoUπoΘdoειq doκηoηg τoυ επαγγ6λματoq τoU

μεo(τη ακιvflτωv,6πωq καΘoρfζovται στo dρΘρo 198, vα
oυvτρdxoυv oε 6vα τoυλdxιoτov απ6 τα φυoικd πρ6-
σωπα πoU εκπρooωπo6v voμ(μωg τo voμικ6 πρ6oωπo.
oι παραπdvω πρoUπoΘ6oειq πρ6πει vα oυvτρ6xoυv και
oτov υπε(Θυvo τoU κλdδoυ μεoιτε(αg κdΘε υπoκατα-
oτliματog τoυ voμικoιi πρooιilπoυ.

3. Για τα Θ6ματα πoυ δεv ρυΘμΦvται απ6 τov παρ6-
vrα v6μo, εφαρμ6ζovται oι διατdξειg τωv 6ρΘρωv 703
- 707 τoυ Aoτικoιj Kιiδικα περ( μεoιτε(αg.

AρΘρo 198
Πρoi.iπoΘdoεiq doκηoηq τoυ επαγγdλματoq

1. Για τηv doκηoη τoυ επαγγ6λματoq τoU μεofuη ακι-
vfiτωv απαιτε(ται vα oυvτρ6xoυv oτo εvδιαφερ6μεvo
φυoικ6 πρ6oωπo f, πρoκειμ6vou για voμικ6 πρ6oωπo,
oτα πρ6oωπα πoυ oρfζovται στηv περ(πτωoη β'τηq
παραγρdφoυ 2 τoυ dρΘρoυ 197, oι ακ6λoυΘεq πρoU-
πoΘ6oειg:

α) Nα ε(vαι'Eλληvαg πoλ(τηg fi πoλ(τηq κρdτoυg -

μ6λoυ9 τηq EυρωπαikfqEvωoηq f κρdτoυg - μ6λoυq
τoυ Eυρωπαikoιj oικovoμικoιj Xι6ρoυ (E.o.X). o πoλ(τηg
τρ(τηg Xο3ραq απαιτεiται vα διαΘ6τει dδεια διαμovfg
και εργαo(αq oτηv Eλλdδα f dδεια διαμoηq Yιcι αvε-
ξdρτητη oικovoμικf δραoτηρι6τητα, oιiμφωvα με τo v.

3386/2005 (^'Δ2).
β) Nα μηv 6Xει καταδικαoτε[ για κακoιiργημα f για

πλημμ6λημα Yιcι τα αδικfματα κλoπf1g, υπεξαiρεoηg,
απdτηq, υπεξαfρεoηq στηv Uπηρεσiα, πλαoτoγραφ(αq
r] κατ6xρηoηg εvofμωv, απιoτ(αg, ι!ευδoρκiαg, δ6λια9
1ρεoκoπ(αg, καταδoλ(ευoηq δαvειαrιiv, τoκoγλυφ(αg,
6κδooη9 ακdλυπτηg επιταγflg l'1 για κ6πoιo απ6 τα
εγκλfματα περ( τo v6μιoμα.

γ) Nα μηv 61ει υπoβληΘε[ oε oλικri f, μερικi, οτερητικli
ι] επικoυρικf1 δικαoτικf oυμπαρdoταοη (AK1666-1688).

δ) Nα διαΘ6τει απoλυτfριo Λυκε(oυ f ιo6τιμoυ o1o-
λε(oυ τηg αλλoδαπf1g.

2. H oυvδρoμf τωv πρoijπoΘdoεωv τηg παραγρdφoυ
1 απoδεικvιjεται με τα κdτωθι 6γγραφα:
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α) Tαυτ6τητα rj διαβατrjριo, εφ6oov πρ6κειται γιαEλ-
ληvα πoλ(τη f πoλ(τη κρdτoυg - μ6λoυ9 τηq Eυρωπα-
ikfqEvωoηq f κρdτoυg - μ6λoυq τoυ E.o.X., f, εφ6oov
πρ6κειται για πoλiτη τρ(τηq χ6ραq, dδεια διαμovfg και
εργαofuq οτηv Eλλdδα f dδεια διαμovf1g για αvεξdρτη-
τη oιKovoμιKf δρααrηρι6τητα.

β) Yπει1Θυvη δηλωoη 6τι δεv dxει καταδικαατε( για τα
αδικfματα τηq περ(πτωσηq β'τηq παραγρdφoυ 1.

γ) Πιoτoπoιητικ6 πoυ βεβαι6vει 6τι δεv 6xει uπoβληθε(
oε δικαατικf oυμπαρdoταoη.

δ) Bεβα(ωoη εγγραφ'ic τou δ6κιμoυ μεo(τη στo σχε-
τικ6 μητρι6o τoυ dρΘρoυ 199 και υπειjΘυvη δfλωoη τoυ
μεo(τη τov oπofo υπoβoηθ6, απ6 τιg oπo(εq vα πρoκιi-
πτει o xρ6vog πρoUπηρεoiαq τoυ ωg δ6κιμoυ μεo(τη.

ε) Απoλυτfριo Λυκε(oυ fi ιo6τιμoυ o1oλε(oυ τηg αλ-
λoδαπfig.

3' Πρoκειμ6vou για μεo(τη ακιvfτωv αvαγvωριoμ6vo
απ6 κρdτog - μ6λoq τηg E.E. r,1 κρdτoq - μ6λoq τoυ
E.o.X. και εγκατεoτημ6vo oε αυτ6, o oπo(oq επιΘυμε( vα
εγκατααrαθε( oτηv Eλλ6δα, μ6oω (δρυoηg υπoκατααrf-
ματoq, γραφε(oυ f dλληs εγκατdoταoηq, απαιτεiται βε-
βαfuoη εγYραφΙiq τoU σε μητρι6o i dλλη αρμ6δια αρf1
ri επαγγελματικfi oργdvωoη, oιjμφωvα με τη voμoΘεo(α
τηq xιiραq εγκατdoταofig τoυ. o μεo(τηg αυτ69 φ6ρει
τov τ(τλo πoU τoU απoδ(δεται ατη xιiρα τηq κιiριαq
εγκατdoταofg τoυ.

4. Tα αvωτdρω dγγραφα Kαι πιστoπoιητικd υπoβdλλo-
vται απ6 τov εvδιαφερ6μεvo oτo αρμ6διo επιμελητfριo,
τo oπo[o, ιiαrερα απ6 dλεγxo πληρ6τητ6q τoυg, πρoβα[-
vει στηv εγγραφli αro μητρι6o τoυ επιμελητηρ(oυ και
oτo Γεvικ6 Eμπoρικ6 Mητριio (Γ.E.MH.), με τηv επιφιiλαξη
τωv διατdξεωv τηq παραγρ6φoυ 7.

5. oι πρoαvαφερ6μεvεg πρoUπoθ6oεη πρ6πει vα πλη-
ρoιivται oε μ6vιμη βdoη και ελdγxovται απ6 τo αρμ6διo
επιμελητfριo. Πρoq τoιjτo, oι μεo(τεq ακιvfτωv UπoXρε-
oιjvται vα εvημεριlivouv τo αρμ6διo επιμελητfiριo, μdoα
oε 6vα μfvα απ6 τηv παι1oη oυvδρoμfq τωv πρoUπoΘd-
σεωv πoU απαιτoιjιrιαι Yια τηv εYγραφfl τoυg oιiμφωvα
με τηv παρdγραφo 1. Av εκλε[ψει 6oτω και μ(α απ6 τιq
πρoUπoΘdoειq αυτ69, o μεoiτηg διαγρdφεται απ6 τo
Γ.E.MH' και τo μητριilo τoυ επιμελητηρ(oυ.

6' Aπαγoρειjεται η doκηoη τoυ επαγγι1λματoq τoU
μεofuη Kαι η εγγραφri oτo Γ.E.MH. oε 6ooυ9 μεo(τεg ακι_
vfτωv ιixει επιβληΘε( η πειθαρxικf πoιvfi τηg oριoτικfg
oτ6ρηoηq τoυ δικαιc6ματoq doκηoηq τoυ επαγγ6λματo9
f τηg πρooωριvfig α16ρηαη9, για 6oo ιαxιiει αυτl1, f η
παρεπ6μεη πoιvf τηg απαγ6ρευoη9 6oκηoηq τoυ επαY-
γ6λματoq τoυ μεo(τη, για 6oo xρ6vo ιoxιJει αuττ].

7. Mεo(τεg αvαγvωριoμ6voι απ6 κρdτog - μ6λoq τηq
E.E f κρ6τoq - μ6λoq τoυ E.o.X. Kαι εγKατεστημ6voι oε
αυτ6, oι oπo(oι εKτελoιjv oτo πλα(oιo τηg διαoυvoριακfq
παρoxfiq υπηρεoιιilv περιστασιαKd μεoιτικ69 πρdξειg
oτηv Eλλ6δα, 6πω9 oρ(ζovται στo dρθρo 197, δεv 6xoυv
υπo1ρ6ωoη εγγραφfq oτo Γ.E.MΗ., εφ6oov πληρoιiv τιq
πρoUπoΘdoειg τoυ κρdτoυg πρoιiλευoηg για τηv 6oκηoη
μεoιτικ6v πρ6ξεωv.

AρΘρo 199
Mητριio Δ6κlμωv Mεolτι6v Aκlvriτωv

1. Kαθιερι6vεται Mητρι6o Δ6κιμωv Mεoιτι6v Aκιvι]τωv
oτα κατd τ6πoυ9 επιμελητfiρια, στo oπo(o 6xoυv υπo-
xρdωoη vα εγγρdφovται oι Δ6κιμoι Mεo(τεq Aκιvliτωv.
Ωg xρ6voq dvαρξηq τηq περι6δoυ δoκιμfq θεωρε(ται η
ημερoμηv(α εYYραφfq oτo μητριio.

2. Για τηv εγγραφll στo πιo πdvω μητρrio απαιτε[ται
vα oυvrρ6xouv στo εvδιαφερ6μεvo φυoικ6 πρ6oωπo
oι πρoUπoΘι1σειq τωv περιπτι6oεων α', β' Kαι Y' τηq
παραγρ6φoυ 1 τoυ dρΘρoυ 198.

3. Πρoκειμιjvoυ vα εγγραφε( ωq Δ6κιμoq Mεo(τηq Aκι
vfτωv αιo μητρι6o τoυ επιμελητηρ(oυ, o εvδιαφερ6με-
vog υπoβdλλει στηv αρμ6δια υπηρεo(α τoυ επιμελητη-
ρ[oυ'υπειiΘυη δiλωαη τoυ dρΘρoυ 8 τoυ v. 1599/19s6
(^'75)' αrηv oπo(α αvαφ6ρovται:

α) 6τι δεv 6xει καταδικααrεf o6τε ε(vαι υπ6δικoq για
κακoιiργημα l'1 για πλημμ6λημα rο\oπfq, υπεξα(ρεoηg,
απdτηq, υπεξα(ρεoηg στηv Uπηρεσ(α, πλαoτoγραφfαg
τ] κατd1ρηoηg εvoliμωv, απιoτiαg, ι}ευδoρκ(αq, δ6λιαq
1ρεoκoπ(αg, καταδoλfεuαηg δαvειατιiv, τoκoγλυφ(αq,
dκδooηg ακdλυπτηq επιταγr]g lr1 για κdπoιo απ6 τα
εγκλfματα περ( τo v6μιoμα,

β) 6τι δεv 6xει υπoβληθε( oε oλικf f μερικf, oτερητικf
f επικoυρικfi δικαoτικf oυμπαρdαrαoη,

γ) 6τι κατ6xει απoλυτfριo λυκε(oυ f ιo6τιμo τ(τλo τηq
αλλoδαπfg και

δ) τα αroιxε(α τoυ μεo(τη, με τov oπo(o πρ6κειται vcι
oυvεργαoτε( Eπ(oηg, υπoβdλλεται υπειjΘυvη δfλωoη
τoυ μεα[τη' αrηv oπo(α αvαφ6ρεται η διioμευoη τηg
oυvεργαo(αg τoυg.

4. oι Δ6κιμoι Mεo(τεg Aκιvfτωv αoφαλ(ζovται πρocιι-
ρετικd αrov oργαvιoμ6 Aoφ6λιoηg EλευΘ6ρωv Eπαγ-
γελματιιilv (o.Α.E.E.).

AρΘρo 200
Σιiμβooη μεolτεiαq

1. Η oιiμβαoη μεoιτε(αq ακιvfiτωv καταρτ(ζεται εγ-
γρ6φωq. Για τηv πλfρωoη τoυ 6γγραφoυ τιjπoυ αρκε(
η αvταλλαγf εvυπ6γραφωv επιαroλι6v, εvυπ6γραφωv
τηλεoμoιoτυπιιiv, καθι69 και τα μηvιjματα ηλεκτρovικoιi
ταxυδρoμε(oυ.

2. H oιjμβαoη πρ6πει:
α) Nα περιλαμβ6vει τα oτoιxεiα τωv oυμβαλλ6μεvωv

μεριiv, τov αριΘμ6 φoρoλoγικoιi τoυg μητριioυ, καθι69
και τov αριθμ6 Γ.E.MH. τoυ μεo(τη. Σε περ(πτωoη δια-
oυvoριακfg παρoxfq μεoιτικι6v υπηρεoιιiv, αvαγρ6φε-
ται τo μητριio Kαι η αρμ6δια αρχi li oργdvωoη, oτηv
oπofu ε(vαι εγγεγραμμ6vog o μεo(τηg, oι1μφωvα με τη
voμoθεofu τηg xιiραq εγκατdoταofq τoυ.

β) Nα καθoρ(ζει τηv ταυτ6τητα τoU αrrrικειμ6voυ τηg
μεooλdβηoηg f υπ6δειξη9 ευκαιρ[αg, τo εfδog τηg κιj_
ριαg oιjμβαoηq πoU πρ6κειται vα oυvαφΘεζ καθι6q και
τo πoo6 f πooooτ6 τηq μεoιτικrjq αμoιβlrlq, η oπo(α
ε(vαι ελειjΘερα διαπραγματειjoιμη και δεv υπ6κειται oε
κατιiτατα v6μιμα 6ρια.

H xρfoη γevικι6v 6ρωv oυvαλλαγ6v oτη oιjμβαoη με_
oιτε(αg διdπεται απ6 τιg διατdξειg τoυ dρΘρoυ 2 τoυ v.
251t1994 (A',191).

3. Av δεv 6xει oριoτε( διαφoρετικd, η διdρκεια τηg
oιiμβαoηq μεoιτε(αg εivαι δι6δεκα (12) μfvεq, με δικα(-
ωμα παρ6τασηq Yια ξι (6) ακ6μη μfvεg, ιjαrερα απ6
μovoμερf1 6γγραφη δfλωoη τoυ εvτoλ6α. Mετd τη λfξη
τηg μπoρε[vα oυvαφΘε(v6α oιjμβαoη μεταξιi τωv (διωv
oυμβαλλoμ6vωv. Αv η διdρκεια τηg oιjμβαoηg ε[vαι με-
γαλιiτερη απ6 τηv αvωτ6ρω oριζ6μεvη, oπoιooδfπoτε
τωv oυμβαλλoμ6vωv ιixει τo δικα(ωμα vα τηv καταγγ6λ-
λει αζημ[ωq μετ6 τηv πdρoδo τωv διiδεκα (12) μηv6v.
Tα απoτελ6oματα τηq καταγγελfog επ6ρ1ovται μετd
τηv πdρoδo τριιiv (3) μηvιiv.
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4. Eπιτρ6πεται η oι1μβαoη απoκλειoτικflq μεoιτεfαq,
αro πλαioιo τηg oπo(αq o εvτoλdαq δεv 6xει τo δικα(-
ωμα vcι αvαΘ6oει εrrroλι] με τo [διo περιεx6μεvo oε
6λλo μεo(τη oιjτε και vα δρααrηριoπoιηΘε( o (διoq rj
τρfuoq για λoγαριαoμ6 τoυ Yια τηv αvαζfτηoη ευκαιρ[-
αg για 6oo xρ6vo ια1ιjει η oιjμβαoη, o δε μεo(τηg 6xει
τηv υπo1ρdωoη vα δραoτηριoπoιηΘε( για τηv εκτιiλεoη
τηq εvτoλfg. Eξαιρ6oειq απ6 τη μη δρααrηριoπo(ηoη
τρ(τωv για λoγαριαoμ6 τoυ εvτoλ6α εivαι δυvατ6q μ6vo
αv αφoρoιiv φυoικd f voμικd πρ6oωπα πoυ κατovoμd-
ζovrαι ρητd oτη oι1μβαoη. H oιiμβαoη απoκλειoτικfg
μεoιτε(αg δεv μπoρε( vα 6xει διdρκεια πdvω απ6 oκτιi
(8) μfivεs, με δικα(ωμα παρdταoηg για τdooεριq (4) ακ6-
μα μrivεs, ιiαrερα απ6 μovoμερf 6γγραφη δfλωoη τoυ
ειrroλ6α, μετd δε απ6 τη λiξη τηs μπoρε( vα oυvαφΘε(
v6α oιjμβαoη. Αv η κιJρια oιjμβαoη καταρτ[ατηκε κατd
τη διdρκεια τηg απoκλειαrικrjg μεoιτε(αq, τεκμα(ρεται
6τι καταρτ(αrηκε με τηv υπ6δειξη fl μεooλdβηoη τoυ
απoκλειoτικoσ μεo(τη, εκτξ ε6v η κατdρτιoη τηq κιiριαg
oιjμβαoηq 6γιvε με κ6πoιo απ6 τα ρητd αvαφερ6μεvα
αrη oιjμβαoη απoκλειoτικflg μεoιτεiαq πρ6oωπα, για
τα oπofu oυμφωvfΘηκε 6τι ε[vαι δυvατf η πρooωπικfl
δραoτηριoπo(ηoη τoυ εvτoλ6α. Στηv τελευτα[α oυτf
περ(πτωoη, o μεo(τηg 61ει αξ(ωoη απoκατdoταoηq 6λωv
τωv δαπαvιiv, oτιg oπofεg dxει υπoβληΘεi για τηv πρo-
ιiθηoη τoυ ακιvliτou, πλ6ov μιαq ειiλoγηq απoζημ(ωoηg,
η oπo(α δεv μπoρε[ vα υπερβαivει τo 1/3 τηq σUμφω-
vηΘε(oαg αμoιβriq, xωρ(q τo oυvoλικ6 πoo6 vα ε(vαι
μεγαλι1τερo απ6 τo fμιou τηq oυμφωηΘεioαq αμoιβfq.
Av η κιjρια oιjμβαoη καταρτ(oτηκε μ6oα oτo τρ(μηvo
απ6 τη λfξη τoυ xρ6voυ τηg απoκλειoτικfg μεoιτε(αg
Kαι στo μεταξι1 o εvτoλ6αq 6xει διiloει εvτoλf oe dMo
μεo(τη, τ6τε αμoιβf oτov (πριliτo) απoκλειαrικ6 μεo(-
τη oφε(λεται μ6vo αv απoδει1Θε( 6τι η κατdρτιση τηq
oιjμβαoηq oφε(λεται oε δικ69 τoυ εvιiργειεg.

5. o μεo(τηq ακιvfτωv 61ει τo δικα[ωμα vα αξιιioει
τη oυμφωvηΘεbα αμoιβfi κατd τηv κατdρτιoη τηg κιj-
ριαg oιiμβαoηq, εφ6oov 61ει o (διog μεooλαβrjoει oτη
oιivαψf τηg f 61ει υπoδεξει τηv ευκαιρ(α oιjvαψl1q τηq
αvεξdρτητα απ6 τo εiδog τηq κιiριαg oιiμβαoηg πoυ
καταρτ[oτηκε τελικd για τo ακivητo. Av περιoo6τε-
ρoι μεofuεg σε σUvερYασ(α μεταξιj τoυg υπ6δειξαv f
μεooλdβηoαv, τ6τε αμoιβf oφε(λεται μ6vo μ(α φoρd,
καταβαλλ6μεvη απ6 τov εvτoλ6α oε 6vαv απ6 αυτoι1g,
κατ6 τoυ oπo(oυ και μ6vo ιi1oυv δικα(ωμα vα oτραφoιiv
oι υπ6λoιπoι Kαι, σε περ(πτωoη 6λλειψηq oυμφωvfαg
μεταξιi τoυg, καταv6μεται μεταξιi τωv μεoιτιiv κατd τo
πooooτ6 oυμβoλfs τoυ καΘεv6q oτηv κατdρτιση τηq
oιjμβαoηq. Av περιoo6τερoι μεo[τεq, πρoq τouq oπoioυg
o εvτoλ6αg παρ6o1ε διαδoxικd διαφoρετικ69 εvτoλ6g
υπιiδειξαv διαδoxικd τηv iδια ευκαιρ(α, δικαιoιjται vα
αξιι6oει αμoιβf μ6vo αυτ69 o oπo[og υπ6δειξε πρ6τo9
τηv ευκαιρ[α. Av δεv μπoρε[vα απoδει1τε[τo πooooτ6
oυμβoλf,q κdΘε μεo(τη αrηv κατ6ρτιση τηq oιjμβαoηq,
τ6τε καταv6μεται μεταξιi τωv μεoιτι6v κατ6 (oα μ6ρη
η μεγαλιiτερη απ6 τιg oμoιβ6q πoυ oυμφιivησε o εvτo-
λdαg με τιq διαφoρετικ69 εvτoλ6g τoυ' Eπ( μεoιτε(αg
για αvoικoδ6μηoη ακιvflτou με αvτιπαρoff, o μεo(τηg
δικαιoιjται vα αξι6oει πλfρη αμoιβf με τηv κατdρτιoη
τoυ εργoλαβικoιi πρoαυμφιivoυ, εκτ69 αv dxει σUμφω-
ηθε( διαφoρετικ6.

6. Αv oυvαφΘε( για τo iδιo ακ[vητo διαφoρετικf oιjμ-
βαoη απ6 τηv πρoβλεπ6μεvη oτη oιjμβαoη μεoιτε[αq,

η oιjμβαoη πoυ τελικd oυηφΘη τεκμα[ρεται ωq απoτd-
λεoμα τηg διαμεooλdβησηq τoU μεo(τη.

7. Στη oιjμβαoη μεoιτε[αg πρ6πει vα αvαγρdφεται
ρητd αv o μεo(τηg μπoρε[ vα εvεργr]oει Kαι για τov
αιrrιoυμβαM6μεvo τoυ εrrιoλ6α τoυ. Av, παρd τηv 6λ-
λειι!η τηq πιo πdvω oυμφωv(αg, o μεo(τηg oυμβληΘε(
και με τo 6Mo μ6ρo9, o ειrιoλ6α9 δικαιoιjται vα αρvηθε[
τηv καταβoλf τηq σUμφωηΘεfoαg αμoιβflq f vα αξιιioει
τηv επιστρoφf τηs fδη καταβληΘε(oαg.

8. Σε κdΘε αμφoτερoβαρri oιjμβαoη επ( ακιvflτoυ, η
oπo(α καταρτ(ζεται με oυμβoλαιoγραφικ6 6γγραφo, εv-
oωματ6vεtαι ωq περιεx6μεvo υπειjθυvη δflλωoη τoυ
dρΘρoυ 8 τoυ v. 1599/1986, τωv oυμβαλλoμdvωv περ(
μεooλdβηoηs f μη μεofτη ακιvflτωv ατηv κατdρτιofi
τηq Kαι oε Θετικf περ(πτωoη τα αroιxε(α τoυ μεo(τη,
τov αριθμ6 Γ.E.MΗ. αυτoιj και τov αριΘμ6 φoρoλoγικo6
τoυ μητρι6oυ, καθι6q Kαι τo πoo6 f, τo πoooαr6 τηq
μεoιτικfg αμoιβfq.

9. oι oυμβαλλ6μεvoι oε oιiμβαoη oxετικli με ακ(vη-
τα δεv ε(vαι υπoxρεωμ6voι vα καταβ6λoυv αμoιβf oε
πρ6oωπα, τα oπo(α πρoo6φεραv υπηρεo(εg μεoιτε(αg,
xωρ(g vα πληρoιilrrαι oι πρoUπoΘ6σεξ τoU 6ρΘρoυ 198
Kαι τωv παραγρ6φωv 1,2 και 3 τoυ παρ6vτog dρθρoυ.

10. o εvτoλ6αg υπoxρεoιjται vα cιvαKoιvιioει αrov με-
o(τη τηv κατdρτιoη τηg κιjριαg oιjμβαoηg τoυλd1ιoτov
μ(α ημ6ρα πριv απ6 τηv κατdρτιoli τηq, 6Mωq ευΘιjvεται
oε απoκατdαrαoη κdΘε ζημ(αq τoυ μεo(τη YιCl τη μη
6γκαιρη αvακo(vωoη.

11. H αγωγri πoυ αoκε(ται απ6 τov μεo(τη κατd τoυ
εvτoλ6α τoυ με α(τημα τηv επιδ(καoη μεoιτικfg αμoιβfq
κoιvoπoιεfuαι αrη Δ.o.Y. Φoρoλoγ(αg Eιooδfματoq τoυ
μεo(τη, αMιιiq η oυζfτηoη ε(vαι απαρdδεκτη.

AρΘρo 201
Yπo1ρειioεlq τωv μεαlτι6v oκlvliτωv

oι μεo(τεg ακιvflτωv oφε[λoυv:
α) Nα εw1μερ6voυv, πριv απ6 τη σιivαψη τηg κιiριαq

oιiμβαoηg, τoυq εvτoλε(g τoυq Kαι τouq υπoQfφιoυq
αvτιoυμβαλλoμ6voυg, για τιq ιδι6τητεq τoυ ακιvlr1τoυ
τηg ειrroλfg, καθιiq Kαι Yια τυx6v πραγματικd ελατ-
τι6ματd τoU, πoU dxoυv περι6λΘει απoδεδειγμ6vα oε
γvι6oη τoυg.

β) Nα εvημερι6voυv πριv απ6 τη oιivαψη τηq oιjμβα-
oηg μεoιτε(αq τouq εvτoλε(g τouq για κdΘε περ[πτωoη
oυvαλλαγflq, αrηv oπofα υπ6ρxει διπλf εvτoλri (εvτoλf
και απ6 τo dλλo μ6ρoΦ f εμπλ6κεται dλλo πρooωπικ6
f oικovoμικ6 εvδιαφ6ρov τωv ιδ(ωv, πιiραv εκε(voυ τηg
oυμφωvηθε(oαq αμoιβflq.

γ) Nα πρooτατειjoυv τo επαγγελματικ6 απ6ρρητo και
vα μηv απoκαλιjπτoυv oε τρ(τoυg πρooωπικd Kαι oιKo-
voμικd oτoιxε(α τωv εvτoλ6ωv τouq, π6ραv αυτι6v πoυ
εfuαι αvαγκα(α για τηv κατdρτιoη τηg oιiμβαoηq, με τηv
επιφιiλαξη τωv διατdξεωv τoU v. 3691/2008 (A'166).

AρΘρo 2o2
Πolvlκdq κυριioεlg

oπoιog εvεργε( μεoιτικ69 πρdξειq f εμφαv(ζει τov εαυ-
τ6 τoυ ωg μεο(τη αoτικc6v oυμβdoεωv, 1ωρ(g vα πληρo(
τη πρoUπoΘdσειq τηq παραγρdφoυ 1 τoυ dρΘρoυ 198 και
1ωρ[q vα 61ει εγγραφε(oτo Γ.E.MH., τιμωρε(ται με πoιvf1
φυλdκιoηg απ6 6ξι (6) μfvεq μ6xρι διjo (2) 6τη f με xρη-
ματικf πoιvfi απ6 π6urε xιλιdδεs (5.000) μιi1ρι τριdvτα
xλιdδεq (30.000) ευριi f Kαι με τιq διio πoιvιig.
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AρΘρo 203
ΠεlΘoρ1lκ6 Συμβoιiλlo - ΠεlΘoρ1lκdq πolvdq

1. Mε απ6φαoη τoυ Περιφερει6ρ1η Yια τα Eπαγγελ-
ματικd Eπιμελητr]ρια AΘηvιiv, Πειραιιig, Θεooαλov(κηg
και Poδ6πηg Kαι τoυ oιKε(oU Αιrrιπεριφερειdρxη, για
τα λoιπd Eπιμελητfρια τηq Xι6ραg, oυγκρoτε(ται πει-
Θαρ1ικ6 oυμβoιjλιo, πoυ αoκε( τηv πειΘαρxικf εξoυo[α
επ( τωv μεoιτιiv ακιvfτωv. Στo πειΘαρxικ6 oυμβoιiλιo
μετdxoυv,

α)Evαq πρωτoδ(κηg, ωg πρ6εδρo9, πoυ oρ(ζεται o(μ-
φωvα με τιg διατdξειq τoυ Kι6δικα Kατ6oταoηg Δικα-
oτικι6v Λειτoυργι6v.

β) o πρotoτ6μεvoq τηq ΔιειiΘυvoηg f Tμr]ματoq Eμπo-
ρ(oυ τηg Περιφ6ρειαq τηq 6δρα9 κdΘε επιμελητηρ(oυ.

γ) Evα μ6λoq τoυ διoικητικoιi oυμβoυλ(oυ κdθε επμ
μελητηρfoυ πρoερx6μεvo απ6 τov κλdδo τωv μεoιτιiv
ακιvfτωv, με τoυλd1ιoτov πεvταετf εμπειρ(α, αv δεV
υπdρxει δε κλdδog τωv μεoιτ6v ακιvf1τωv, dvαg μεo(-
τηq με τoυλd1ιoτov πειrrαετf1 εμπειρ(α, o oπofoq 6xει
επαγγελματικf 6δρα oτov [διo voμ6 και πρoτε(vεται
απ6 τo πρωτoβdΘμιo oυvδικαλιoτικ6 6ργαvo τoυ iδιoυ
κλdδoυ, ωq μ6λoq.

Xρ6η ειαηγητoιj εκτελε( o πρoibτdμεvoq τηq Yπηρε-
ofαg Mητριioυ κdθε επιμελητηρ(oυ.

Xρ6η γραμματιjα εκτελε( υπdλληλoq τoυ επιμελητη-
ρbυ, oρζ6μεvog απ6 τo διoικητιK6 oυμβoιjλιo αυτoι1 με
τηv δια απ6φααη.
oλoι oι αvωτ6ρω oρfζovται με τoυq αvαπληρωτ6g

τouq.
2. oι δαπdvεg τoυ πειΘαρxικoιj oυμβoυλ(oυ και η αμoι-

βri τωv μελι6v τoυ βαριjvoυv τov πρoUπoλoγιoμ6 τoυ
επιμελητηρ(oυ και καΘoρ(ζovται με απ6φαoη τηg διoι-
κητικlig επιτρoπfg τoυ.

3' ΠειΘαρ1ικd αδικfματα ε(vαι τα εξr]g:
α) K6Θε παρdβααη υπoxρ6ωoηg πoυ απoρρ6ει απ6 τη

διατdξειg τωv dρΘρωv 197 6ω9 204 τoυ παρ6rrro9.
β) K6Θε εv6ργεια απ6 δ6λo fi αμ6λεια πoυ βλdπτει

τηv επαγγελματικf φfμη τωv μεoιτι6v αoτικι6v ouμ-
βdoεωv.

γ) H oπoιαδl'/1πoτε παρdβαση τωv 6ρωv τηg ευτoλfq
πoυ 6λαβε o μεo(τηq απ6 τov εvτoλ6α, η παρdvoμη
ε(oπραξη αμoιβfq rj πρoκαταβoλfg xρημdτωv, καθι6q
και η αδυvαμ(α επιoτρoφfq χρημdτωv αv o μεo(τηq δεv
εκπληριivει τιg υπo1ρειioειq τoU απ6 τη oιjμβαoη.

4. Tηv πειθαρxικf δ(ωξη εvιiπιov τoυ πειΘαρxικoιl oυμ-
βoυλbυ ασKε( o πρ6εδρoq τoυ επιμελητηρfoυ, ιJoτερα
απ6 καταγγελfu oπoιoυδr]πoτε 6xει 6woμo ouμφ6ρov li
τoυ πρo6δρoυ τoυ oικε(oυ επαγγελματικoιi oωματε(oυ
l'1 και αυτεπαγγ6λτωq. Av υπdρxoυv βdoιμεq εvδεξειg
για τη δι6πραξη πειΘαρxικoιj αδικfματoq, η doκηoη τηq
πειΘαρxικf1g δiωξηq εfuαι υπoxρεωτικf.

5. ΠειΘαρ1ικ69 πoιvdg ε(vαι oι εξfq:
α)Eγγραφη επ(πληξη.
β) Πρ6oτιμo απ6 διjo 1ιλι6δεq (2.0ο0) ευρι1 μ61ρι δ6κα

xλιdδεq (10.000) ευρ6.
γ) Πρooωριvf oτ6ρηoη τoυ δικαι6ματo9 doκηoηq τoυ

επαγγ6λματoq μ6Xρι dvα (1) 6τo9.
δ) Επιβoλfi πρooτ(μoυ Kαι πρoσωριvf oτ6ρηoη τoυ

δικαιιiματoq 6oκηoηq τoυ επαγγ6λματoq.
ε) oριoτικf oτ6ρηoη τoυ δικαιι6ματo9 doκηoηg τoυ

επαγγdλματog αv υπoπ(πτει αrα πoιvικ6 αδικfματα πoυ
αvαφ6ρovται οτηv περ(πτωoη β'τoυ dρΘρoυ 198.

6. To πειθαρxικ6 oυμβoιiλιo, για τη λfΨη τηs απ6φα_
of1q τoυ, μπoρε( vα καλε( πρog εξ6ταoη μdρτυρεg, vα
ζητε( τηv κατ6Θεαη εγγρdφωv, vα παραγγ6λλει τη διε-
ξαγωγli πραγματoYvωμooιjvηq f αυτoι}[αq και vα ζητε(
τη oυvδρoμf κdθε δημ6αιαq αρXfc.o εγκαλoιjμεvog
καλε(ται vα απoλoγηθεfμ6oα oε ειiλoγo xρ6vo και 6xει
τo δικα(ωμα vα υπoβdλει τηv απoλoγ(α τoυ πρoφoρικι69
f εγγρdφωq Kαι vα παρrσταται εvι6πιov τoυ Πειθαρ1ικoιi
Συμβoυλ(oυ με δικηγ6ρo f1 vα εκπρooωπε(ται απ6 δικη-
γ6ρo διoριoμ6vo με απλf 6γγραφη εξoυoιoδ6τηoη. Αv o
εγκαλoιiμεvoq ε(vαι dγvωαrηg διαμovr]g, τo πειΘαρxικ6
oυμβoιiλιo αvαρτ6 τηv κλfoη πρog απoλoγ(α oτo xιiρo
τωv αvακoιvιiσεωv τoU επιμελητηρ(oυ για 6vα (1) μfvα
Kαι στη oυv6xεια απoφα(vεται ερfiμηv αυτoιj. Στo (διo
αημεb Kαι Yια τo (διo xρovικ6 διdoτημα αvαρτ6 τηv
απ6φαof τoυ f oπoιoδfπoτε 6λλo oxετικ6 6γYραφo.

7. oι απoφdoειq τoU πειΘαρ1ικo6 oυμβoυλ(oυ διαβιβ6-
ζoιrrαι oτo επιμεληττ]ριo και κoιvoπoιoιjvται τ6oo αrov
εγκαλoιjμεvo, μ6oω τoυ oικε(oυ επιμελητηρioυ,6oo και
αro Γ.E.MH. Kαι στα dλλα επιμελητfρια τηq Xι6ραq.

AρΘρo 2o4
Tελlκ6q καl μετoβoτlκ6q δloτ6ξεlg

1. oι εv εvεργε[α μεo(τεg, oι oπo(oι ε(vαι εγγεγραμ-
μdvoι oτα oικε(α επιμελητfρια dωq τη δημoo(ευoη τoυ
παρ6vτog v6μoυ, διατηρoιiv τηv ιδι6τητd τoυg ωq Mε-
oiτεg Αoτικι6v Συμβdoεωv και 6xoυv τηv υπo1ρ6ωoη vα
oυμμoρφιivovται με τιq διατdξειq τoυ παρ6ιrrog v6μoυ,
με εξαfρεoη τιq διατ6ξειq τωv παραγρdφωv't και 2 τoυ
dρθρoυ 198.

2. Aπ6 τη δημoo(ευση τoU παρ6vτog v6μoυ καταρ-
γε(ται:

α) τo π.δ. 24811993 (Α'108), με εξα(ρεoη τηv παρ.1 τoυ
6ρΘρoυ 2 αυτoιj, η oπofα παραμιivει oε ιoxιj 6ωq τηv
6vαρξη τηg πλfρoυq λειτoυργ(αq τoυ Γ.E.MH.,

β) κ6Θε 6λλη διdταξη πoυ αvτ(κειται στιq διατdξειg
τoυ παρ6vτoq Mdρoυq.

3. Kατd τηv πριilτη εφαρμoγf τωv διατdξεωv τωv
dρΘρωv 'l97 6ωq 204 τoυ v6μoυ αυτoιj, oι απoφdoειq
τωv παραγρdφωv 1 και 2 τoυ dρΘρoυ 203 εκδfδovται
μ6oα οε τρειq (3) μfvεg απ6 τηv 6vαρξη ιαxιiog τoυ
παρ6vτoq v6μoυ.

MEPoΣ ΠEM]ΙTo
PYΘM!ΣH ΘEMATΩN NAYTIΛIAΣ, ΛIMENΩN

KAl AΛlElAΣ

AρΘρo 205
EΘvlκ6 Πρ6γραμμo Συλλoγtig Aλlεuτlκιiv Δεδoμ6vωv

1. H ευΘιjvη τηq oυλλoγig πρωτoγεv6v βιoλoγικιδv,
τεxvικιδv, περιβαλλovτικι6v και κoιvωVιKooιKovoμικιbv
δεδoμdvωv πoυ αφoρoι1v αrov τoμ6α τηg αλιε(αq oτo
πλα(oιo πoλυετoιiq εθvικoσ πρoγρ6μματoq Kαι τωv πρo-
παρασKεUαστικι6v εvεργειιiv oσvταξηg και υπoβoλfig
πρoτdoεωv oε 6λα τα oτdδιq τoυ EΘvικoιj Πρoγρdμ-
μoτoq Συλλoγfg Aλιευτικιδv Δεδoμ6vωv, καΘι6q και
τηg δημιoυργ(αq, τfρηoηq, αoφαλoιig απoΘfκευoηg oε
ηλεκτρovικf βdoη δεδoμ6vωv, 6πω9 καΘoρ(ζεται και
περιγρdφεται oτov Kαvovιoμd (EK) αριθ. 199/2008 τoυ
Συμβoυλfoυ τηq 25ηq Φεβρoυαρfoυ 2008 "oxετικd με τη
Θιioπιoη κoιvoτικoιj πλαιo[oυ για τη oυMoγf, διαxεfριoη
και xρfioη δεδoμ6vωv oτov τoμ6α τηg αλιε(αg και τη
oτfριξη 6oov αφoρd τιq επιστημovικι1q γvωμoδoτfioειg


