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Προςαρμογή των Επιμελητηρίων ςτισ ΥΜΣ για την ςφςταςη επιχειρήςεων –
Βελτίωςη του ΠΣ ΥΜΣ

Η Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ ςτα πλαίςια τθσ Οριηόντιασ Πράξθσ
"Προςαρμογι των Επιμελθτθρίων ςτισ ΥΜΣ για τθν ςφςταςθ επιχειριςεων –
Βελτίωςθ του ΠΣ ΥΜΣ", που περιλαμβάνεται το υποζργο «Παροχι Υπθρεςιών
Ανάπτυξθσ τθσ διαςφνδεςθσ τθσ Υπθρεςίασ Μιασ Στάςθσ (ΥΜΣ) με τον Ο.Α.Ε.Ε., το
Ι.Κ.Α. και το Εκνικό Τυπογραφείο», προχπολογιςμοφ τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ χωρίσ Φ.Π.Α. (και με Φ.Π.Α. τριάντα ζξι χιλιάδεσ εννιακόςια (36.900) ευρώ)
και με χρόνο εκτζλεςθσ τζςςερισ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ,
ανακοινώνει προσ όλα τα Επιμελθτιρια τθσ χώρασ και για κάκε ενδιαφερόμενο, ότι
προτίκεται να υλοποιιςει το παραπάνω ζργο, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ τθσ ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ
ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ με Α.Π. : 151.223/ΨΣ5590-Α2/16-02-2012. Περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτο ςυνθμμζνο.
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σνοπηική Περιγραθή Τποέργοσ 3:
«Διαζύνδεζη ηης ΤΜ με ηον ΟΑΕΕ , ηο ΙΚΑ, και ηο Εθνικό Σσπογραθείο»
Δικαιούσορ Ππάξηρ
Η Κενηρική Ένωζη Επιμεληηηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) απνηειεί Ννκηθό Πξόζωπν Δεκνζίνπ Δηθαίνπ
θαη ηειεί ππό ηελ επνπηεία ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (Π.Δ. 365/1997, ΦΕΚ 241 Α), κε έδξα ηελ Αζήλα
θαη κέιε όια ηα Επηκειεηήξηα ηεο ρώξαο, κε ζθνπνύο ηελ εθπξνζώπεζε ηωλ ειιεληθώλ Επηκειεηεξίωλ
ζην εμωηεξηθό, ηε κειέηε ηεο εζληθήο αλάπηπμεο θαη ηε γλωκνδόηεζε επί παληόο ζέκαηνο, πνπ
ελδηαθέξεη ηα Επηκειεηήξηα.
Η Κενηρική Ένωζη Επιμεληηηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) απνηειεί ηνλ Δικαιούτο ηεο πξνηεηλόκελεο
πξάμεο, ελώ ηα Επιμεληηήρια θαη ε ΚΕΕ απνηεινύλ ηνπο Φορείς Πρόηαζης και Λειηοσργίας ηεο
πξνηεηλόκελεο πξάμεο
Παπούζα Καηάζηαζη – Αναγκαιόηηηα ςλοποίηζηρ Ππάξηρ
Από ηηο 4 Απξηιίνπ 2011 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ (Γ.Ε.ΜΗ.)
όπωο πξνβιέπεη ν Νόκνο 3419/2005 θαη ηωλ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΙΑ ΣΑΗ (ΤΜ) ζηα πιαίζηα ηεο
απινπνίεζεο ηωλ δηαδηθαζηώλ ζύζηαζεο πξνζωπηθώλ θαη θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξηώλ, όπωο νξίδεη ν Νόκνο
3853/2010.
Αληηθείκελν ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ είλαη ε βειηίωζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ
Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηωλ ΥΜΣ, ε εμαζθάιηζε ηεο εηνηκόηεηαο ηεο ΚΕΕΕ θαη ηωλ 59 Επηκειεηεξίωλ ηεο
ρώξαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηωλ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΙΑ ΣΑΗ (ΤΜ), θαη ε εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε
ηνπ πξνζωπηθνύ ηωλ Επηκειεηεξίωλ πνπ ζηειερώλνπλ ηελ ΥΜΣ.
ςνοπηική Πεπιγπαθή Φςζικού Ανηικειμένος Ππάξηρ
To έξγν δνκείηαη ζε 4 ππν-έξγα. Τν πξώην ππνέξγν αθνξά ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνύλ ζε
θάζε Επηκειεηήξην. Τν δεύηεξν ππνέξγν αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ κεραληζκνύ είζπξαμεο – απόδνζεο
ηωλ πξνβιεπόκελωλ πνζώλ γηα ηελ ζύζηαζε κηαο εηαηξείαο ( ΓΕΚΣΕ / ΦΣΚ, θιπ). Τν ηξίην ππνέξγν
αθνξά ζηελ νινθιήξωζε ηεο δηαζύλδεζεο ηεο ΥΜΣ κε ηνπο Δεκόζηνπο θνξείο. Τν ηέηαξην ππνέξγν
αθνξά ζηελ αλάπηπμε δηαδηθαζίαο γηα ηελ απινπνίεζε ηεο ζύζηαζεο Αηνκηθώλ επηρεηξήζεωλ.
Περιγραθή Τποέργοσ 3: Διαζύνδεζη ηης ΤΜ με ηον ΟΑΕΕ, ηο ΙΚΑ, και ηο Εθνικό
Σσπογραθείο.
Τν ΠΣ ηεο ΥΜΣ ζα πξέπεη λα δηαζπλδεζεί κε ηα αληίζηνηρα ΠΣ ηωλ θνξέωλ ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο πνπ
εκπιέθνληαη ζηελ ζύζηαζε επηρεηξήζεωλ θαη δηαζέηνπλ ( ή ζα απνθηήζνπλ ζύληνκα) ζρεηηθή ππνδνκή
εμωζηξέθεηαο, έηζη ώζηε λα απηνκαηνπνηεζνύλ όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο δηαδηθαζίεο. Σηα πιαίζηα
απηά ην ΠΣ ηεο ΥΜΣ ζα πξέπεη λα δηαζπλδεζεί:


κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ (ΓΓΠΣ) γηα ηελ πεξαηηέξω απηνκαηνπνίεζε
ή/θαη ειεθηξνληθνπνίεζε ηωλ εμήο δηαδηθαζηώλ:
-

ζπγρξνληζκό κε ηηο ιίζηεο ηωλ βνεζεηηθώλ δεδνκέλωλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ
ΥΜΣ/Γ.Ε.ΜΗ. (π.ρ. Δήκνη, ΔΟΥ, ΚΑΔ δξαζηεξηόηεηαο, θιπ)



κε ην ΙΚΑ γηα ηελ Αζθαιηζηηθή Ελεκεξόηεηα θπζηθνύ πξνζώπνπ



κε ηνλ ΟΑΕΕ (ζην πθηζηάκελν ΠΣ ΥΜΣ θαιύπηεηαη κόλν ην απιό εξώηεκα αζθαιηζηηθήο
ελεκεξόηεηαο) γηα ηελ εγγξαθή λένπ κέινπο



κε ην Εζληθό Τππνγξαθείν γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξίαο
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Επίζεο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε βαζηθή εμωζηξέθεηα ηεο ΥΜΣ, ώζηε λα είλαη δπλαηό λα
αλαπηπρζνύλ νη κεραληζκνί δηαζύλδεζεο κε ηα ΟΠΣ ηωλ Επηκειεηεξίωλ πνπ αλαθέξζεθαλ πην
πάλω.
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