
Στην πρόταση «νόμου για την ίδρυση Οικονομικού Επιμε
λητηρίου της Ελλάδος».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

'Η ίδρυση Οικονομικού ’Επιμελητηρίου στην Ελλάδα 
άπχσχολεΐ πτυχιούχους άνωτάτων οικονομικών σχολών έπί 
20 σχεδόν χρόνια. Άπό τό 1974 έχει ιδρυθεί —και άριθμεΐ 
χιλιάδες μελών— ό Σύνδεσμος Δημιουργίας Οικονομικού 
’Επιμελητηρίου Ελλάδος, ό όποιος άνέπτυξε έντονη καί 
ποικίλη δραστηριότητα για την επίτευξη τοϋ σκοπού του. 
'Ωστόσο, παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις καί προς τούς 
ενδιαφερομένους επιστήμονες καί προς την Βουλή τών Ελ
λήνων,, δεν προωθήθηκε μέχρι σήμερα νομοσχέδιο για την 
ίδρυση τοϋ Ο.Ε.Ε. . .

’Αρχικό έρέθμισμα τών ενδιαφερομένων για την δημιουρ
γία τοϋ θεσμοΰ άπατέλεσε τό γεγονός ότι οί οικονομικοί 
επιστήμονες είναι ό μόνος κλάδος επιστημόνων πού δεν έχει 
οργανωθεί σέ νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. ’Αντί
θετα, όλοι οί άλλοι επιστήμονες διαθέτουν φορείς τής ειδι
κότητάς των —’Επιμελητήρια (Τεχνικό—Γεωτεχνικό), Συλ
λόγους (Δικηγορικούς, ’Ιατρικούς, κ.λπ.) ή Ενώσεις (Χη
μικών κ.λπ.)—περιβεβλημένους τή μορφή Ν.Π.Δ.Δ. καί 
συμμετέχουν μέ τον τρόπο αυτό συλλογικά, στη κοινωνική 
ζωή της χώρας, προσφέροντας υπηρεσίες στον τομέα της 
ειδικότητάς των. · ,

'Η άνυπαρξία φορέα επιστημόνων οικονομολόγων μέ 
θεσμοθετημένες δικαιοδοσίες καί άρμοδιότητες έχει τις έξης 
δυσμενείς συνέπειες : Δέν προσδιορίζονται οί δημόσιες
λειτουργίες καί τά επαγγέλματα, πού ή άσκηση των προ
ϋποθέτει ανώτατη οικονομική εκπαίδευση· δέν έχει μεθο
δευτεί υπεύθυνη καί άποδοτική εκπροσώπηση καί συμ
μέτοχή τών έλλήνων οικονομολόγων κατά τήν κατάρτιση 
καί έφαρμογή άποφάσεων καί προγραμμάτων πού άφοροϋν 
στην οικονομική άνάπτυξη της Χώρας· δέν διαγράφεται 
συγκεκριμένος επαγγελματικός προσανατολισμός γιά τούς 
νέους πού επιλέγουν τις οικονομικές επιστήμες· επιστήμονες 
οικονομολόγοι παραμένουν άνεργοι ή έτεροαπασχολοϋνται, 
ενώ έργασίες πού προϋποθέτουν επιστημονική οικονομική 
κατάρτιση άσκοϋνται άπό εμπειροτέχνες· τέλος, τά προγράμ
ματα καί ή κατανομή της άνώτατης οικονομικής εκπαίδευ
σης είναι ασύνδετα μέ τις οργανικές ανάγκες καί προοπτικές 
τής έλληνικής οικονομίας. -ί ·

'Υπολογίζεται, ότι υπάρχουν σήμερα στήν Ελλάδα πε
ρίπου 40.000 πτυχιοϋχοι άνωτάτων οικονομικών σχολών. 
Τό μεγαλύτερο μέρος αύτών τών έπιστημόνων έχει ύπαλ- - 
ληλοποιηθεΐ στά πλαίσια' τής κρατικής μηχανής, τών όρ- 
γανισμών κοινής ώφελείας καί τών Τραπεζών, όπου στις 
περισσότερες περιπτώσεις άσχολεϊται μέ καθήκοντα πού 
δέν άπαιτοϋν άνώτατη έπιστημονική κατάρτιση. Δημιουρ- 
γεΐται έτσι ή εντύπωση, ότι ό πτυχιοΰχος άνώτατης οικο
νομικής σχολής προορίζεται γιά διοικητικός υπάλληλος.

"Ενας μεγάλος έπίσης άριθμός αποφοίτων έχει ύπαλ-' 
ληλοποιηθεΐ στον τομέα τής ιδιωτικής οικονομίας όπου 
άσκοϋν καθήκοντα υπαλλήλου γραφείου, βοηθοΰ λογκττοϋ 
ε.λπ. Οί επιστήμονες πού έχουν άξιοποίηθεΐ ώς υπεύθυνα 
-ελεχη επιχειρήσεων, άποτελοϋν τή μειοψηφία.

'Υπάρχουν τέλος οί έλεύθεροι έπαγγελματίες πού άσχο- 
■.οϋνται μέ τά λογιστικά μικρών έκμεταλλεύσεων, εκείνοι 
τού έτεροαπασχολοϋνται καί οί άνεργοι.

Καί ενώ αύτά συμβαίνουν μέ τούς "Ελληνες οίκονομκούς 
πιστημονες, έντείνεται ή εισαγωγή αλλοδαπών στελεχών , 
πο τις ξένες επιχειρήσεις πού εγκαθίστανται στήν 'Κλ
άδα. . ·. . 1 · '
Τά παραπάνω συντελέσανε στή δημιουργία τής έσφαλμέ- 

ης εντύπωσης, 0Tt τά πτυχία τών άνωτάτων οικονομικών 
■χολών, είναι σέ άξία καί κϋρος κατώτερα άπό τά πτυχία 
ών άλλων πανεπιστημιακών ειδικοτήτων. 'Η έντύσωση

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αυτή, σέ συνδυασμό μέ τήν ουσιαστική άδυναμία μεταπτυ
χιακών σπουδών στό έσωτερικό καί τήν άπουσία κεντρικού 
φορέα τών πτυχιούχων οικονομικών επιστημών, έχουν σάν 
άποτέλεσμα νά παραμένει άναξιοποίητο ένα τεράστιο επι
στημονικό δυναμικό’ αύτό τό δυναμικό όμως, παρά τις ελ
λείψεις του άπό τή γενικώτερη κακοδαιμονία τής άνώτατης 
έκπαίδευσης, έχει δυνατότητες γιά ούσιαστικές υπηρεσίες 
στή χώρα.

Συγχρόνως, παραμένει σέ νηπιακή κατάσταση ή επιστη
μονική οικονομική έρευνα στή χώρα μας. Δέν συντάσσονται 
μελέτες γιά τά προβλήματα τής έλληνικής οικονομίας, δέν 
άξιοποιοΰνται οί γνώσεις τών πτυχιούχων σέ κρίσιμους το
μείς (π.χ. άγροτική οικονομία, τοπική αύτοδιοίκηση, κ.λπ.), 
δέν αύξάνεται ή άποδοτικότητα τών δημοσίων υπηρεσιών 
καί ιδιωτικών επιχειρήσεων, δέν διδάσκονται οικονομικά 
μαθήματα στά σχολεία μέσης έκπαίδευσης κ.λπ.

Κυριώτερα,^ όμως, λείπει ό ύπεύθυνος συλλογικός έπι- 
στημονικός σύμβουλος τοϋ Κράτους σέ ζητήματα γενι- 
κώτερης οικονομικής πολιτικής, είτε τοϋ έξωτερικοΰ το
μέα (καταμερισμός έργασίας, ένταξη στήν Ε.Ο.Κ., οικονο
μικές ανταλλαγές, διεθνείς συμβάσεις κ.λπ.), είτε τοϋ έσω- 
τερικοΰ τομέα (πρόβλημα φοροδιαφυγής, ένιαΐο λογιστικό 
σχέδιο, άναδιάρθρωση οικονομικών σπουδών, προγράμ
ματα ανάπτυξης κιλπ.). Τά έργα αυτά έκτελοϋνται άπο- 
σπασματικά καί περιστασιακά άπό επί μέρους φορείς, κυ
ρίως έργοδοτικών συμφερόντων, μέ άποτέλεσμα νά προτεί- 
νωνται λύσεις πού δέν στηρίζονται σέ έπιστημονική καί 
σφαιρική άντιμετώπιση τών προβλημάτων.

’Από τά παραπάνω προκύπτει σαφέστατα ή άνάγκη ίδρυ
σης τοϋ Οικονομικού ’Επιμελητηρίου Ελλάδας. Σέ εποχή 
πού ό σχεδιασμός -καί προγραμματισμός τής οικονομίας 
άναγνωρίζεται, όχι μόνο στό σοσιαλιστικό άλλά καί στον 
καπιταλιστικό κόσμο, σάν άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν 
άνάπτυξη καί πού οί άποκεντρωτικές διαδικασίας συνεχώς 
πληθαίνουν, είναι καιρός νά ιδρυθεί στή χώρα μας Ο.Ε.Ε. 
ώς όργανο κατάλληλο γιά τήν προώθηση αύτών τών διαδι
κασιών. 'Η ύπαρξη, άλλωστε, παρεμφερών φορέων καί σέ 
άλλες χώρες άποδεικνύει τήν άνάγκη δημιοιυργίας τοϋ Ο.Ε.Ε.

'Ο προτεινόμενος νόμος άποσκοπεΐ στήν κινητοποίηση 
τοϋ συνόλου τών έπιστημόνων οικονομικής κατεύθυνσης, 
ώστε, άνάλογα μέ τό επιστημονικό επίπεδο καί τις έπί μέ
ρους ειδικότητες των, νά συμβάλλουν στήν επίτευξη τών πα
ραπάνω στόχων.

Ή ύπαρξη παραρτημάτων τοϋ Ο.Ε.Ε. στοχεύει στήν έπι- 
στημονική υποστήριξη τών προσπαθειών άποκεντρωμένου 
προγραμματισμού, στήν υποβοήθηση τών τομέων τής εθνι
κής οικονομίας πού μέχρι σήμερα έχουν παραμεληθεΐ καί 
στήν άνάπτυξη τής τοπικής αύτοδιοίκησις. 'Γ .

'Η πρόταση νόμου άφορα κυρίως στή διατύπωση τών 
σκοπών τοϋ Ο.Ε.Ε. καί στον προσδιορισμό τών βασικών 
διαδικασιών μέχρις^ δτου προκύψει ή πρώτη έκλεγμένη 
Διοικούσα ’Επιτροπή. Ή πρόταση διέπεται καί άπό τήν 
άντίληψη ότι πρέπει νά άφεθοϋν μεγάλα περιθώρια γιά νά 
προσδιορίσουν μόνοι των οί οικονομικοί έπιστήμονες «τά 
τοϋ οίκου των». Προτείνεται, επομένως, είδική διαδικασία 
γιά τά Προεδρικά Διατάγματα πού θά ρυθμίζουν τήν έσω- 
τερική οργάνωση καί λειτουργία τοϋ Ο.Ε.Ε. ι

Ή άναγκαία γιά τήν έναρξη τών εργασιών Προσωρινή 
Διοικούσα ’Επιτροπή προβλέπεται ν’ άποτελεσθεΐ άπό 
άμεσα ένδιαφερόμενους οικονομολόγους καί άπό καθηγητές 
άνωτάτων οικονομικών σχολών ώστε νά έπιτευχθεΐ ένας 
συγκερασμός πράξης καί θεωρίας. Είναι έπίσης σκόπιμο 
νά περιοριστεί κατά τό δυνατόν ή μή έκλεγμένη προσωρινή 
Διοίκηση σέ καθαρά διαδικαστικές άρμοδιότητες καί όσες 
άλλες είναι άναγκαϊες γιά νά ξενικήσει ή λειτουργία τοϋ 
’Επιμελητηρίου. - Λ , .·. -,·■·
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Στην πρόταση' νόμου περιλαμβάνεται μεταβατική διά
ταξη προστασίας των έπαγγελματικών συμφερόντων των 
μη 7ττυχιούχων έπαγγελματιών οί όποιοι απασχολούνται 
σήμερα σε εργασίες πού ενδεχόμενα νά προϋποθέτουν μελ
λοντικά άνώτατη οικονομική έκπαίδευση. 'Η διάταξη πη
γάζει άπ’ τή πεποίθηση ότι δποιοδήποτε μέτρο βελτίωσης 
της κοινωνικής ζωής δεν πρέπει νά Θίγει κεκτημένα συμφέ
ροντα των εργαζομένων. Ή νομοθετική κατοχύρωση, άλ
λωστε, είναι στήν προκειμένη περίπτωση απαραίτητη γιά 
νά άποφευχθεΐ ή δημιουργία άδικαιολόγητης άναταραχής, 
άπό εσφαλμένη εκτίμηση ή πολίτικη εκμετάλλευση, με επι
χείρημα, ότι ή ίδρυση τοϋ Ο.Ε.Ε. οδηγεί δήθεν σε επαγγελ
ματική ύποβάθμιση μή πτυχιούχων εργαζομένων. Η μετα
βατική διάταξη αποκλείει κάθε παρόμοια συζήτηση η παρερ
μηνεία.; · ~ '

’Αθήνα, 18 ’Απριλίου 1978. - · \ · „

γ - Οί Προτείνοντες Βουλευτές .
Ρ. Παπασπύρου, Ν. Βγενόπουλος, Λ. Βερυβάκης, Α. Κα- 

κλαμάνης, Π. Κρητικός, ’Αναστάσιος Ίντζές, ’Αναστά
σιος Πεπονής, Μανόλης Γ. Δρεττάκης Χρήστος Ροκό- 

* φυλλος, ’Αντώνιος Γεωργιάδης, Βασίλειος Κεδίκογλου 
Κάρολος Παποόλιας, Δημήτριος Π-.τσιώρης, Ε. Στάϊκος.

' Σ. Παναγοόλης, Γ. Πέτρος, Σ. Μαρινίδης.: : 1·_

\
/·. - . ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ·.
Περί Τδρύσεως · Οικονομικού ’Επιμελητηρίου τής Έλ-

■r’-~ . "■·. ·,Υ _ λάδος: ·*. . .·:

Σύσταση'— Έδρα -— Διοίκηση — Έποπτεία— Σκοπός.

"Αρθρο. 1.

‘Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μέ τήν επω
νυμία Οικονομικό ’Επιμελητήριο τής Ελλάδος (Ο.Ε.Ε), 
καί έδρα τήν ’Αθήνα.

Τό Ο.Ε.Ε. διοικεΐται άπό Διοικούσα ’Επιτροπή, έκλεγο- 
μένη άπό ’Αντιπροσωπεία των τακτικών του μελών. Τήν 
έποπτεία άσκεΐ ό ‘Υπουργός Συντονισμού.

"Αρθρο 2.

Σκοπός τοϋ Ο.Ε.Ε. είναι ή συμβολή του στήν κοινωνικό— 
οικονομική ανάπτυξη τής Χώρας, στήν προαγωγή τής οι
κονομικής επιστήμης καί στήν προστασία καί προαγωγή 
τών επιστημονικών καί έπαγγελματικών συμφερόντων τών 
μελών του.

"Αρθρο 3.
Μέλη.

‘Ως τακτικά μέλη τοϋ Ο.Ε.Ε. έγγράφονται υποχρεωτικά 
οί πτυχιοϋχοι τών άνώτατων οικονομικών σχολών πού λει
τουργούν στήν Ελλάδα (Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών 
καί ’Εμπορικών ’Επιστημών, τής Άνωτάτης Βιομηχα
νικής Σχολής Πειραιώς, Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης, Τμήματος Οικονομικών ’Επιστημών τής 
Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος 
Οικονομικών ’Επιστημών τής Σχο?.ής Νομικών καί Οικονο
μικών ’Επιστημών τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί 
κάθε άνώτατης οικονομικής σχολής πού θά ίδρυθή μελ
λοντικά στήν Ελλάδα) καθώς καί οί πτυχιοϋχοι αλλοδαπών 
ανώτατων οικονομικών σχολών, Ισότιμων τών ελληνικών.

Μόνο τά τακτικά μέλη τοϋ Ο.Ε.Ε. έχουν τό δικαίωμα 
V» α(σκο'^ν ιδιωτικό έπάγγελμα ή δημόσιο λειτούργημα γιά 
τα οποία διατάξεις νόμων, ή καταστατικών, ή έσωτερικών 
κανονισμών, άπαιτοΰν πτυχίο οικονομικών έπιστημών.

'Αρμοδιότητες.
Άρθρο 4.

Γενικές αρμοδιότητες τοϋ Ο.Ε.Ε. είναι :
" α. ή έλεύθερη έπιστημονική έρευνα καί μελέτη τών οί> 
νομικών προβλημάτων.

β. ή προαγωγή, διδασκαλία καί διάδοση τής οικονομία, 
σκέψης στήν Ελλάδα.

γ. ή προσπάθεια γιά τήν έφαρμογή έπιστημονικών θε 
ρητικών καί πρακτικών οικονομικών άρχών σ’ όλες 
έκδηλώσεις τής συλλογικής καί ατομικής οικονομικής δρ 
στηριότητας. , · ν.·μ jc.

δ. ή συμβολή στήν όρθολογική οργάνωση, διοίκηση > 
λειτουργία τών δημοσίων ύπηρεσιών, όργανισμών καί έ: 
χειρήσεων, καθώς καί τών ιδιωτικών οικονομικών μονάδο

. „ : · · μ-, Άρθρο 5. ' '
Ειδικές άρμοδιότητες τοϋ Ο.Ε.Ε. είναι: λ

α. ή εισήγηση, αύτεπάγγελτα ή ύστερα άπό πρόσκλη< 
τοϋ αρμόδιου ‘Υπουργού, σέ θέματα οικονομικής πολιι
κήζ· ^ , , , ·/·■. '

β. ή συμμετοχή στήν έκπόνηση καί παρακολούθηση τ 
έφαρμογής τών μεσοπρόθεσμων καί μακροπρόθεσμων πρ· 

-γραμμάτων, οικονομικής ' άνάπτυξης (πενταετών, δέκα 
τών κ.λπ.) πού καταρτίζονται άπό κεντρικούς ή περιφ 
ρειακούς φορείς. 1 ' ·

γ. ή γνωμοδότηση, γιά οικονομικές συμβάσεις τοϋ Δη
μοσίου, δημοσίων επιχειρήσεων ή όργανισμών; είτε αύτ: 
πάγγελτα, είτε μέ, πρόκληση τοϋ αρμόδιου ‘Υπουργού 
πολιτικού κόμμ τος κατά τδν Κανονισμό τής Βουλής.

δ. ή γνωμοδότηση, αύτεπάγγελτα ή ύστερα άπό πρόκλησ 
'τοϋ' άρμόδιου ‘Υπουργού, σέ θέματα οικονομικής έκπαίδευ 
σης όλων τών βαθμιδών. , γ -· .

ε. ή μέριμνα γιά τήν προστασία καί προαγωγή τών ύλι 
κών καί ήθικών έπαγγελματικών συμφερόντων τών μελώ 

’ του.
στ. ή άσκηση διαιτησιών σέ ύποβαλλόμενες ιδιωτικέ 

διαφορές.
ζ. ή ύπόδειξη οικονομολόγων πραγματογνωμόνων στ 

Δικαστήρια καί άλλες Αρχές.
η. ή άσκηση πειθαρχικής δικαιοδοσίας στά μέλη του γι 

συμπεριφορά άσυμβίβαστη προς τήν ιδιότητα τοϋ έπιστή 
μονά καί τοϋ ύπεύθυνου δημοκρατικού πολίτη.

Άρθρο 6.
Τό Ο.Ε.Ε. μπορεί νά συμμετέχει σέ διεθνή οίκονομικ: 

έπιμελητήρια καί παρεμφερείς οργανισμούς ή ενώσεις 
νά έκδίδει ημερήσια ή περιοδικά έντυπα συγγράμματα κα 
μεταφράσεις ξένων συγγραμμάτων πού σχετίζονται πρό. 
τούς σκοπούς του καί νά οργανώνει έκδηλώσεις πού ύπηρε- 
τοϋν τούς σκοπούς του.

’Οργάνωση καί Λειτουργία.
Άρθρο 7.

"Οργανα τοϋ Ο.Ε.Ε. είναι ή Αντιπροσωπεία καί ή Διοι
κούσα ’Επιτροπή. Μόνο τακτικά μέλη τοϋ Ο.Ε.Ε. είναι 
έκλ.όγιμα γιά τήν Αντιπροσωπεία καί τή Διοικούσα ’Επι
τροπής *

‘Η Αντιπροσωπεία είναι τό κυρίαρχο όργανο μέ δικαιο
δοσίες Γενικής Συνελεύσεως καί άποτελεϊται άπό 70 μέλη.

Τά μέλη τής Αντιπροσωπείας έκλέγονται άπό τό σύνολο 
τών μελών τοϋ Ο.Ε.Ε. μέ μυστική καθολική ψηφοφορία.

Ό άριθμός τών μελών τής Αντιπροσωπείας μπορεί 
ν’ αύξάνεται άνά πέντε, ή περισσότερα χρόνια μέ Π.Δ., 
άνάλογα μέ τήν αύξηση τοϋ συνολικού άριθμοΰ τών μελών 
τοϋ Ο.Ε.Ε. Τό ενα δέκατο τών μελών τής Αντιπροσωπείας 
πρέπει νά άνήκει στό έπιστημονικό—διδακτικό προσωπικό 
τών άνωτάτων οικονομικών σχολών τής Ελλάδος· έαν 
έκλεγόμενα μέλη μέ αύτή τήν ιδιότητα δέν καλύπτουν το 
1/10 τοϋ συνόλου, οί άντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενες.


