
Έπί τής προτάσεως Νόμοι) «περί ίδρύσεως Οικονομικού 
’Είπιμελητηρίου τής Ελλάδος».

Πρόζ τήν- Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των Ελλήνων

Ή διε3νώς αποφασιστική σήμερον συμβολή τών Οικονομικών 
Επιστημών εις τον Προγραμματισμόν καί την εφαρμογήν 
τής Κυβερνητικής πολιτικής των Κρατών, κα3ιστφ έπιταχτι- 
/.ήν καί διά την Χώραν μας την ένεργοποιησιν τού οικονομικών 
/.ατηρτισμένου έπιστημονικού της δυναμικού πρός την χατεΰ- 
ύυνσιν θύτην.

Ή πολυμορφία άλλωστε, τών οικονομικών προβλημάτων, 
τά όποια χαλείται νά αντιμετώπιση ή Πολιτεία και το εύρος 
τών δυνατών λύσεων έπ' αύτών, επιβάλλουν Οπως, παραλλη- 
λως προς τό χατ’ επάγγελμα άπασχολουμενον με τα οιχονομιχα 
χας ζητήματα έπιστημονικού προσωπικού τής Δημοσίας Διοι- 
/.ήσεως ή ετέρων φορέων έξαρτουμένων έξ αΰτής, ΰφίστανται 
καί έτερα, έκτος τού Κρατικού μηχανισμού, συμβουλευτικά ορ- 
ρανα άντιπροσωπεύοντα την συλλογικήν και ύπεύ3υνον γνώμην 
άδικών έπιστημόνων άσχολουμένων ε!ς όλους τους τομείς τής 
οικονομικής μας ζωής και ευρισκομένων ώς έκ τούτου, πλη- 
τιέστερον προς τον Έλληνα πολίτην, τόν όποιον, έν τελική άνα- 
.ΰσει αφορούν καί τά οικονομικά προβλήματα καί αί δεδομένα ι 
π’—αύτψ λύσεις.

Την αναγκαιότητα αύτών εις τον χώρον τής Οικονομικής 
πιστήμης, προτείνεται όπως καλύψη το «Οικονομικόν Έπι- 

-ελητήριον τής Ελλάδος» ή σύστασις-τού οποίου, πέραν τών 
τροαγαφερ3έντων, 3ά καταστήση δυνατήν:

Την μελέτην καί υπεύθυνον προβολήν τών οικονομικών 
τροβλημάτων τής Χώρας καί τήν ύπόδειξίν των, συμφώνως 
-_ρός τάς άρχάς τής Οικονομικής Επιστήμης, προσφορωτέρων 
.ε3όδων καί τρόπων έπιλόσεως αυτών.

Τήν μετάδο^ιν καί συστηματικήν καλλιέργειαν τής ο κο
σμικής σκέψεως εις το εύρύ κοινόν, εις τρόπον ώστε ό Έλ- 
ην πολίτης νά είναι πράγματι κοινωνος καί γνώστης τών 
ροβλημάτων του καί συνεργάτης τής πολιτείας εις τήν άντι- 
ετώπισίν των.

Τήν αντιπροσωπευτικήν συνδρομήν τών Ελλήνων οίκονο- 
ολόγων εις τήν άντιμετώπισιν τών οικονομικών προβλημάτων 
ής Χώρας.

Τήν προβολήν τών επαγγελματικών καί έπιστημονικών 
εμάτων καί διεκδικήσεων τών Ελλήνων οικονομολόγων καί 
ίλος

τήν_3τεραιτέρω άνάπτυξιν τών Οικονομικών Επιστημών
- Έλλάδι.

Έν Ά3ήναις τή 10 Ίανουαρίου 1975 

Οί προτείνοντες Βουλευταί
Μιλτ. Έίερτ, Χάρης Καρατζάς, Βασ. Μπεκίρης,

Δημ. Βουδούρης, Ίωαν. Δημόπουλος, Διομήδης Ψηλός.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ

Τ-ερί ίδρύσεως Οικονομικού Έύπμελητηρίου τής Ελλάδος». 
'Ap-Spov 1.

'Ιδρύεται Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου υπό τήν 
ωνυμίαν «Οικονομικόν Έπιμελητήριον τής 'Ελλάδος» (Ο. 
Ε,). έδρεύον έν Ά3ήνα·.ς καί τελούν υπό τήν έποπτείαν τού 
πουργείου Συντονισμού καί Προγραμματισμού.

Άρ3ρον 2.
. Σκοπός.

Σκοπός τού Οικονομικού ‘Επιμελητηρίου τής 'Ελλάδος 
αι

υj χι υπο το φως της επιστήμης ερευνά και με/.ετη των 
οικονομικών ζητημάτων, προς άνάπτυξιν τής έν γένει οικο
νομικής σκέψεως έν Έλλάδι καί πρός παροχήν, οίκο3εν ή 
κατόπιν τροσκλήσεως τών αρμοδίων ’Αρχών, εις τάς υπηρε
σίας τού Δημοσίου, τών Νομικών -Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου, τών Δημοσίων Έ/πιχειρήσεων καί παντός ετέρου ’Οργα
νισμού, υπευθύνων καί έπιστημονικώς ήλεγμένων εισηγήσεων 
έπί τών διαφόρων οικονομικών προβλημάτων τής 'Ελλάδος.

β) Ή είσήγησις έπί μέτρων σχέσιν έχόντων πρός τήν Κυ
βερνητικήν Πολιτικήν τού Κράτους καί ή συμμετοχή εις τήν 
έκπόνησιν καί έφαρμογήν τών Οικονομικών Προγραμμάτων 
τών καταρτιζομένων εις έκτέλεσιν τής Κρατικής Πολιτικής, 
κατόπιν προσκλήσεως τού αρμοδίου 'Τπουργού. α--ΙΓ-)^

γ) Ή γνωμοδότησις έπί πάσης φύσεως οικονομικών συμβά
σεων τού Δημοσίου, κατόπιν προσκλήσεως τού αρμοδίου ΊΓ- 
πουργού.

δ) Ή διάδοσις τών ύπό τής έπιστιχχης καθιερωμένων οικο
νομικών, έμπορικών καί έλεγκτικολογιστικών αρχών καί ή 
συνεχής προσπάθεια πρός έφαρμογήν καί έπικράτησιν αύτών 
εις άπάσας τάς εκδηλώσεις τής κα3όλου οικονομικής δραστη
ριότητες.

ε) Ή συμβολή εις τήν έφαρμογήν τών ύπό τής έπιστήμης 
ιένδεικνυομένων έκάστοτε με-ύόδων καί τρόπων τής όρ3ολογι- 
ικής όργανώσεως, διοικήσεως καί διαχειρίσεως (καί ή συμβολή 
εις τήν αΰξησιν τής παραγωγικότητος) τών δημοσίων υπηρε
σιών, οργανισμών καί οικονομικών μονάδων έν Έλλάδι, Δη-___
μ οσίων ή Ιδιωτικών, εις όλας τάς έκδηλώσεις -τής δραστη
ριότητας τής έ3νικής οικονομίας.

στ) Ή διά τών μελώκ τού Οικονομικού ’Ε/πιμελητηρίου 
‘έξυπηρέτησις τών δημοσίων έν γένει υπηρεσιών καί γενικώς 
τής έ-ύνικής οικονομίας εις τά άφορώντα τήν οικονομίαν τής 
Χώρας ζητήματα, διά συνεργασιών, μελετών, καταρτίσεως 
προγραμμάτων καί άλλων παρομοίων μέσων καί με-ύόδων.

ζ) Ή γνωμοδότησις, οίκο3εν ή τή προσκλήσει τών αρμο
δίων 'ϊ'πουργών, έπί 3εμάτων -οικονομικής έκπαιδεύσεως.

η) Ή άνάπτυξις τής επιστημονικής οικονομικής σκέψεως 
τών μελών τού 'Οικονομικού ’Επιμελητηρίου καί τών φορέων 
•τής οικονομικής ζωής τής Χώρας, διά τής παροχής οικονομο
λογικής μορφώ'σεως καί έπιμορφώσέως βάσει έκσυγχρονισμένων 
‘έπιστημονικών με-ύόδων καί αντιλήψεων, διά παντός τρόπου, 
ήτοι διά διαλέξεων, ομιλιών, έντυπων, περιοδικών, συγγραφών 
κλπ. με3όδων.

3) Ή διά παντός τρόπου προβολή, ύποστήριξις καί προστα
σία τών έπιστημονικών καί επαγγελματικών συμφερόντων τών 
μελών τού Οικονομικού Επιμελητηρίου, ή δημιουργία συναδελ- 
φικού πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τών μελών, ή παρακο- 
λοΰ3ησις καί κατοχύρωσις τής έπαγγελματικής οώτών έξελί- 
ξεως, ή σύννομος άσκησις τού έπαγγελματός των καί ή πρός 
τούτο άσκησις πει3αρχικής δικαιοδοσίας.

ι) Ή συμμετοχή, ώς Μέλους, είς Διε3νείς ’Οργανισμούς 
’Ευπιμελητηρίων.

ια) Ή έκδοσις ‘Ευπιστημονικού Δελτίου καί Συγγραμμάτων 
ή μεταφράσεων ξενόγλωσσων τοιούτων, σχέσιν έχόντων πρός 
'τήν οικονομικήν επιστήμην.

. Άρ3ρον 3.

Μέλη.

Μέλη τού Οικονομικού Επιμελητηρίου τής 'Είλλάδος κα
θίστανται αύτοδικαίως άπαντες οί Πτυχιούχοι τών έν Ί5λ- 
λάδι λειτουργούντων Άνωτάτων Οικονομικών Σχολών ήτοι 
τής Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών καί ’Εμπορικών 'Επι
στημών, τού τμήματος Οικονομικών Επιστημών τής Νομικής 
Σχολής τού Π ανεπιστημίου Ά3ηνών, τού τμήματος Οίκονο-


