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Στο Σχέδιο Νόμου «Για την τροποποίηση του Ν. 1100 Si)».

Προς τΐ] Βουλή των Ελλήνων

Γενικά
Με το Ν. 1100/80 ιδρύθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου με την επωνυμία ((Οικονομικό Επιμελητήριο της 
Ελλάδος» (Ο.Ε.Ε.Ε.).

Το Ο.Ε.Ε.Ε. αποτελεί οργανωτικό φορέα των οικονομι
κών επιστημόνων της χώρας, κατά τα πρότυπα του Τεχνικού 
ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, που καλύπτουν τους 
επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων.

Ήδη στο Οικονομικό Επιμελητήριο έχουν εγγραφεί σαν 
Μέλη αρκετές χιλιάϊε; πτυχιούχων ανώτατων οικονομικών 
σχολών και οι εγγραφές μελών συνεχίζονται.

Κατά την επεξεργασία των σχεδίων Προεδρικών Διατα
γμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που, σύμφωνα με τον 
Ν. 1100/80, ρυθμίζουν διάφορα ζητήματα του Ο.Ε.Ε.Ε., 
διαπιστώθηκε ότι ο ιδρυτικός νόμος χρειάζεται ορισμένες 
τροποποιήσεις, οι κυριώτερες των οποίων αποβλέπουν στον 
σαφή προσδιορισμό των πτυχιούχων που υποχρεούνται να 
καταστούν μέλη του νέου Επιμελητηρίου, στη θέσπιση της 
περιφερειακής οργάνωσης του φορέα, στην επέκταση των 
σκοπών του και στην καθιέρωση πάγιου εκλογικού συστή
ματος για την ανάδειξη των διοικητικών οργχνων του.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο στηρίζεται στην επεξεργα
σία των προτάσεων που εκπόνησε και ενέκρινε ομοφωνα 
η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Ο.Ε.Ε.Ε..'..,

■Η Κυβέρνηση πιστεύει πως με τις προτεινόμενες τροπο
ποιήσεις ο νέος φορέας θα καταστεί αποτελεσματικωτερος 
ως προς την υλοποίηση των σημαντικών σκοπών του, οι οποίοι 
σχετίζονται άμεσα με την επίλυση σημαντικών προβλημά
των της Ελληνικής Οικονομίας και την προώθηση της οικο- . 
νομικής παιδείας και έρευνας στην Ελλάδα. -,

Ειδικά κ ··'··; - \
ι

Ειδικώτερα γίνονται οι εξής τροποποιήσεις :

Άρθρον 1.
Στο άρθρο 1 και όπου αλλού αναφέρεται, απαλείφεται από 

τον τίτλο του Επιμελητηρίου η λέξη «Επιστημονικό», για 
να εναρμονιστεί με τους τίτλους αντίστοιχων Ν.Π.Δ.Δ. της 
Ελλάδοε, όπου πουθενά δεν υπάρχει το διακριτικό «επιστη
μονικό»', όπως π.χ. Τ.Ε.Ε., ΓΕΩΤ. Ε.Ε. κ.λπ.

Άρθρον 2.
ι

Στο άρθρο 2 εδάφιο β μετά τη λέξη «γενικών» προσθέ- 
τόνται οι λέξεις «. . και ειδικών» ώστε το Ο.Ε.Ε. να μπο
ρεί πληρέστερα να εκπληρώσει τους στόχους, που περιγρά- 
φονται στις αμέσως επόμενες παραγράφους γ, δ, ε και στ.
‘Επίσης μετά τη λέξη «Οεμάτοιν. . .» προσθέτονται οι λέ

ξεις «οίκοθεν ή ...» ώστε το Επιμελητήριο να μπορεί να 
δραστηριοποιείται πιο ενεργά στους τομείς αρμοδιότητάς του.

Στο άρθρο 2 εδάφιο γ προτείνεται να προστεθεί στην αρχή 
της παραγράφου η φράση : «Η επεξεργασία και η εισήγησις 
προς τας αρμοδίας Κρατικάς Αρχάς γενικών οικονομικών 
και ειδικών δημοσιονομικών, λογιστικών, ελεγκτικών, κοστο- 
λογικών, εμπορικών κ.λπ., αρχών, σχεδίων και προτύπων, 
η εκλαΐκευσις και η διάδοσίς των. . .» με το σκοπό να εναρ
μονιστεί με τη προηγούμενη παράγραφο, αλλά και για να 
υπάρξουν μελέτες, που ν’ αποβλέπουν στο να βοηθήσουν τους' 
κρατικούς φορείς στη προσπάθεια καθιέρωσης σχέδιων και 
προτύπων. .

_Στό άρθρο 2 εδάφιο δ προτείνεται η αφαίρεση των λέξεων 
«... των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών...» ιυστε 
η παράγραφος ν’ αποδίδει σωστότερο το αντικείμενο δρα
στηριότητας των οικονομικών επιστημόνων. , .

Στο άρθρο 2 εδάφιο ε μετά τη /.έξη «τομέα. . .» προσθέ- 
τονται οι λέξεις «οίκοθεν ή. . . » για τους λόγους, που ανα- 
φέρονται στις διευκρινίσεις της παραπάνω παραγράφου (β).

Στο άρθρο 2 εδάφιο η η παράγραφος αναμορφώνεται με 
τη προσθήκη της χορήγησης από το Ο.Ε.Ε. άδειας άσκησης 
επαγγέλματος στα μέλη του. καθώς και άδειας λειτουργίας 
οικονομολογικών γραφείων, ώστε να εναρμονίζεται απόλυτα 
με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου (ζ) που ανα- 
φέρεται στην κατοχύρωση «... της επαγγελματικής αυτών 
εξελίξεως. . .». Άλλωστε σχετική άδεια χοοηγείται και από 
άλλα Ν.Π.Δ.Δ. (Τ.Ε.Ε., κ.λπ.).

Στο άρθρο 2 εδάφιο ια. προσθέτεται νέα παράγραφος (ια) 
που καθιερώνει τη συνεργασία, του Ο.Ε.Ε. με τους φορείς 
που αναφέρονται, ώστε το Επιμελητήριο να μπορεί καλύ
τερα να εκπληρώσει τους σκοπούς, που αναγράφονται στις 
παραγράφους (στ) και (ζ).

Άρθρον 3.
Το άρθρο αναμορφώνεται φραστικά και από άποψη διά

ταξης του περιεχομένου του, ως εξής :
1. Με την παράγραφο 1 καθιερώνεται η υποχρεωτικότητα

εγγραφής στο Ο.Ε.Ε. όλων των πτυχιούχων ανώτατων οικο
νομικών σχολών, που χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγ
γελματικούς λόγους τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιω
τικό τομέα. Η επέκταση αυτή της υποχρεωτικότητας εγγρα- 
φής στο σύνολο των οικονομικών πτυχιούχων είναι αναγκαία 
για την αποτελεσματικότητα και ευρωστία του φορέα. Άλλω
στε, η εγ- -αφή είναι υποχρεωτική σε όλα τα Επιμελητήρια 
και άλλα Ν.Π.Δ.Δ., που αποτελούν οργανωτικούς φορείς 
Κλάδων. .

2. Στην παράγραφο 2 ρυθαίζεται το θέμα εγγοαοής στο
Ο.Ε. των πτυχιούχων πολιτικών, διοικητικών ή νομικών 
σχολών και καθιερώνεται γι’ αυτούς η υποχρεωτικότητα εγ
γραφής, εφ’ όσον ασκούν οικονομολογικό επάγγελμα. Η ρύ
θμιση αυτή είναι αναγκαία από τη στιγμή που σήμερα απα
σχολούνται σε οικονομολογικά επαγγέλματα και πτυχιούχοι 
των παραπάνω ειδικοτήτων. .........

3. Η παράγραφος 3 στηρίζεται στις ήδη υπάρχουσες 
διατάξεις του Ν. 1100/80.

4. Στην παράγραφο 4 προσδιορίζεται ο μεταβατικός χρό
νος και οι διαδικασίες ρύθμισης εγγραφής στο Ο.Ε.Ε. σαν 
μελών του, των μέχρι σήμερα πτυχιούχων ή φοιτητών πολιτι
κών, διοικητικών ή νομικών σχολών. Μετά την πάροδο του 
μεταβατικού χρόνου παύει η δυνατότητα εγγραφής στο Ο.Ε.Ε 
των παραπάνω.

5. Η παράγραφος 5 στηρίζεται στις ήδη υπάρχουσες δια- 
τάςεις του Ν. 1100/80, που επιτρέπει δυνητικά την εγγραφή 
στο Ο.Ε.Ε. των οικονομικών επιστημόνων που είναι ταυτό
χρονα μέλη επαγγελματικού'/ επιμελητηρίων κάθε μορφής.

6. Στη παράγραφο 6 προβλέπεται η έκδοση Προεδρικών 
Διαταγμάτων που θα ρυθμίζουν το θέμα καθορισμού των 
οικονομολογικών επαγγελμάτων και των διαδικασιών χορή
γησης επαγγελματικής άδειας. Επίσης ρυθμίζεται το θέμα 
εξασφάλισης όσων δεν είναι μέλη του Ο.Ε.Ε. και ασκούν 
σήμερα οικονομολογικά επαγγέλματα.

7. Στη παράγραφο 7 καθορίζεται περιοριστικός χρόνος
έναρξης χορήγησης επαγγελματικών αδειών ώστε στο διά
στημα που μεσολαβεί ·να έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα 
Προεδρικά Διατάγματα. ..

8. Στη παράγραφο S θεσπίζεται η απαγ-όρευση εγγραφής 
στο Ο.Ε.Ε. επιστημόνιυν που, αποδεδειγμένα, ασχολούνται 
με άλλο επιστημονικό αντικείμενο και που είναι μέλη άλλου 
φορέα με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. όπως το Τ.Ε.Ε.,το Γ.Ε.Ω.Τ. 
Ε.Ε. οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, κ.λπ.

9. Στην παράγραφο 9 καθορίζεται ότι μέλη του Ο.Ε.Ε.
εγγράφονται μόνον Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς που κατοι-,. 
κούν στην Ελλάδα και δεν έχουν καταδικασθεί για ορισμένα 
αδικήματα. ' ’ · . >
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'AρΟρον 4.

Στο τέλος της παραγράφου 
λογικά παράβολα ως και : 
ττε να καλυφθούν όλες οι τ 
όδων.'’ *

1 προστίθεται η φράσς:«τα 
:αν έτερον νόμιμον έσοδον», 
'ΐθανές περιπτώσεις νομίμων

ΆρΟρον 6.
Η προστιθέμενη παράγραφος 2 καθορίζει OTt οι υπουργοί 
ν. Οικονομίας και Οικονομικών ελέγχουν τη νομιμότητα 
ν δαπανών του Ο.Ε.Ε.Ε. επιπλέον δε, ελέγχουν και τη 
οπιμότητα τουν εξόδων που καλύπτονται από επ'χορή- 
ση του Κράτους.

Στην παράγραφο 2 εδάφιο (β) στο τέλος και μετά τις 
λ.έξεις «των μελών. . .» αντικαθίστανται οι λ.έξεις «του επι
μελητηρίου» με τη φράση «. . .της Συνελεύσεως των Αντι
προσώπων ή προσκλήσεως της Κεντρικής Διοικήσεως» 
για τους λόγους που αναφέρθηκαν και παραπάνω (παρ. 1ε).

3. Στην παράγραφο 4, προσθέτεται, τέταρτη παράγραφος 
που προβλέπει τη χορήγηση άδειας από τις εργασίες τους 
και αποζημιώσεων από το Ο.Ε.Ε. στα μέλη της Συνέλευσης 
των Αντιπροσώπων για τις εργάσιμες ημέρες συμμετοχής 
τους στις συνόδους.

Άρθρο ν 9.

ΆρΟρον 7. ·
Μεταβάλλεται ο τίτλος του άρθρου από «Όργανα του 
τιμελητηρίου» σε «Όργανα και Οργάνωσις του Επιμε- 
τηρίου» ώστε να ανταπυκρίνεται στο περιεχόμενο του άρ- 
ου, μετά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, οι οποίες απο- 
•έπουν στη πληρέστερη ρύθμιση οργανωτικών ζητημάτων.
1. Στην παράγραφο 1 προσθέτεται διάταξη με την οποία 
θιερώνεται η απλή αναλογική σαν εκλογ’ΐκό σύστημα για 
ν ανάδειξη όλων των διοικητικών οργάνων του Ο.Ε.Ε.
Στην παράγμ.· 1 εδάφιο β) το «Διοικητικό Συμβούλιο» 
τονομάζεται σε «Κεντρική Διοίκησις» για να γίνει σαφής 
χκριση από τις προστιθέμενες στα όργανα του Ο.Ε.Ε. Το- 
κές Διοικήσεις.
Στην παράγρ. 1 εδάφιο γ) προστίθεται εδάφιο (γ) με 
οποίο συμπεριλαμβάνονται στα όργ-ανα του Ο.Ε. οι θε- 

ηζόμενες «Τοπικαί Διοικήσεις των Περιφερειακών Τμη-* 
ιτων». . · .· ■■■■;: .·:.· -
2. Προσθέτεται στο άρθρο και δεύτερη παράγραφος απο-' 
λούμενη από 4 εδάφια. Με τη παράγραφο αυτή ρυθμίζονται 
γανωτικά ζητήματα του Ο.Ε., με κύριο το της περιφεοεια- 
,ς του οργάνωσης, αναγηαία για τη λειτουργία του σύμφωνα 
τις υπάρχουσες εμπειρίες άλλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως επίσης 

.1 το θέμα της κατά κλ.άδους ειδικοτήτων οργάνιυσης τεον 
λ.ών του Ο.Ε.Ε. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκο- 
όν του. :: · ;

Άρθρον 8.
Συνέλ.ευσις των αντιπροσώπων

1. Στην παράγραφο 1 εδάφιο (α) μετά τις λέξεις «της 
ιντρικής Διοικήσεως» προσθέτεται η φράση «... και των 
οετών μελ.ών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλ.ίου» 
χ να γίνει σαφής ο τρύποε εκλογής των μελών, που συμ- 
τέχουν στο Α νεότατο Πειθαρχικό Συμβούλ.ιο, κατά τις 
/.τάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 1100/S0
Στην παράγραφο 1 εδάφιο (ε) μετά τιε λέξεις «. . . υπο- 
λλ.ομένου εις αυτήν...» προσθέτεται η φράση «... υπό 
ς Κεντρικής Διοικήσεως η ...» ώστε να υπάρχει άμεση 
νδεση της Συνέλχυσης των Αντιπροσώπων και της Κεν-' 
ικής Διοίκησης πάνω στη λήψη αποφάσεων σοβαρών για 

Ο.Ε.Ε. θεμάτων. Επίσης αντικαθίστανται στο τέλ.ος 
λέξεις «... του Επιμελητηρίου» με τις λ.έξεις «... της 
νελ.εύσεως» γιατί η διάταξη αυτής της περίπτωσης Οάταν 
τικειμενικά αδύνατο να εφαρμοστεί, λ.όγω του μεγάλου 
ιθμού των μελοόν του Ο.Ε.Ε. και της μεγάλης διασποράς 
υς.
2. Στην παράγραφο 2 εδάφιο (α) μετά τις λ.έξεις «... 
ησίως μεν ...» διαγράφεται η φράση «.. . . καθ’ έκαστον 
■κάμβριον δια την έγκρισιν του Προϋπολ.ογ'ΐσμού. ..» 
ι προσθέτεται η φράση «... δύο (2) φοράς. . .» ώστε να 
θιερωθεί και δεύτερη σύγκληση της Συνέλ.ευσης μάσα στον 
ο χρόνο για να μπορούν, μεταξύ των άλλων, να εκπληρω- 
ύν οι διατάξεις των περιπτώσεων (β) και (γ') της παρα- 
άφου 1 αυτού του άρθρου. Επίσης μετά τις λ.έξεις «της 
ιντρικής Διοικήσεως» προσθέτεται η φράση «.... και 
jv αιρετών μελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλ.ίου» 
χ τους λ.όγ-ους που αναφέρθηκαν και παραπάνω.

Μεταβάλλεται ο τίτλ.ος του άρθρου από «Διοικητικόν Συμ
βούλιου» σε «Κεντρική Διοίκησις - Τοπικαί Διοικήσεις» 
ώστε να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο όπως διαμορφώ
νεται με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

1. Στην παράγραφο 1, αυξάνεται ο αριθμός” των μελ.ών 
της Κεντρικής Διοίκησης από 11 σε 15 για τη καλύτερη 
λ.ειτουργία της από άποψη εποπτείας των δραστηριοτήτων 
του Ο.Ε.Ε. Επίσης ο «Ταμίας» μέλ.ος του Προεδρείου μετο
νομάζεται «Οικονομικός Επόπτης» για να αποφεύγεται 
σύγχιση με τον ταμία - υπάλληλο, του Νομικού προσώπου. 
Έτσι στο τέλος της παραγράφου y.at μετά τη λέξη «... 
Γραμματέώς'. Τ.» διαγράφονται or λ.έξεις «...Ταμείου και 
επτά (7) Συμβούλ.ων» και προστίθενται οι λ.έξεις «...Οι
κονομικού Επόπτου και ένδεκα (11) Συμβούλ.ων». Παράλ.- 
ληλα, όπου αλλού αναφέρεται η λ.έξη «Ταμίας» νοείται «Οι
κονομικός Επόπτης».

2. Στην παράγραφο 6 μετά την αύξηση των μελ.ών της 
Κεντρικής Διοίκησης από 11 σε 15 καθορίζεται ότι για την 
ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία δέκα (10) μελών. 
Έτσι στό τέλ.ος της παραγράφου διαγ·ράφεται ο αριθμός «7.» 
και προσθέτεται «δέκα (10)».

3. Προσθέτεται νέα παράγραφος 8 που ρυθμίζει εργα
σιακά θέματα του Προέδρου του Επιμελητηρίου, καθιερώ
νοντας παράλληλ.α την αποκλ.ειστική απασχόληση του Προέ
δρου στο Ο.Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας του..

4. Π ροσθέτεται νέα παράγραφος 9 που θεσπίζει ορισμέ
νες διευκολ.ύνσεις για τα μέλη της Κεντρικής Διοικήσεως 
του Ο.Ε.Ε., καθιεροόνοντας το αμετάθετο των μελ.ών κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους και τη δυνατότητα απουσίας 
άνευ αποδοχών από την εργασία τους, ώστε να εκτελ.ούν απρό
σκοπτα τα καθήκοντά τους προς το Ο.Ε.Ε.

5. Προσθέτονται τρεις (3) νέες παράγραφοι με αρίθμηση 
10, 11, και 12, που ρυθμίζουν θέματα σύστασης, εκλογής 
και λ.ειτουργίας των Τοπικών Διοικήσεων των Ιίεριφερεια- 
κών Τμημάτων.

6. Προσθέτεται νέα παράγραφος 13 που καθιερώνει τη 
συνεργ-αοία της Κεντρικής με τις Τοπικές Διοικήσεις, με 
τη μορφή κοινών συνεδριάσεων μια φορά το χρόνο.

7. Προσθέτεται νέα παράγραφος 14 που θεσπίζει ορι
σμένες διευκολ.ύνσεις και ρυθμίζει θέματα αποζημίωσης 
των μελ.ών των Τοπικών Διοικήσεων.

Άρθρον 10.

Στην παράγ'ρκφο 1 μετά τις λ.έξεις «... των αντιπροσώ
πων της Συνέλ.ευσης» προσθέτεται η φράση «. . .και των με
λ.ών των .Τοπικοόν Διοικήσεων...» για να εναρμονιστεί 
η υποχρεωτικότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την εκ- 
λ.ογή όλ.ων των οργ'άνων. που εκλέγονται άαεσα από τα υέλ.η 
του Ο.Ε.Ε.

ΆρΟρον 11.
1. Στη παράγ'ραφο 2 μετά τη κατάονηση του ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ του ΚΡΑΤΟΥΣ, στο Πειθαρχικό Συμβού- 
λ.ιο προτείνεται να. συμμετέχει «ο Νομικός Σύμβουλ.ος του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» αντί του «ο ΓΙάρεδρος. . . 
Συντονισμού».
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2. Στη παράγραφο 3 μετά τις λέξεις « . . ανά τριετίαν. . . » 
προσθέτεται η φράση «... με το σύστημα της απλής ανα
λογικής. . .» για να καθοριστεί ο τρόπος εκλογής των αιρε
τών μελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Επίσης 
για τους λόγους που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παρά
γραφο, στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο προτείνεται 
να συμμετέχει Ανώτατος Δικαστ.κός αντί του Παρέδρου 
του Νομικού Συμβουλίου. Τέλος για λόγους ισοτιμίας προ
εδρεύει «... ο αρχαιότερος ως προς την υπηρεσίαν καθηγη- 
τεύ Πρύτανις ή Κοσμήτωρ ή Πρόεδρος Ανώτατης Οικονο
μικής Σχολής» αντί του «ο Πρύτανις της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Άρθρον 13.
Στις παραγράφους 3 και 4 προσθέτονται μεταβατικές δια

τάξεις, αναφερόμενες στο χρόνο της πρώτης εκλογής Τοπι
κών Διοικήσεων, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
σύστασης των περιφερειακών Τμημάτων, με αποτέλεσμα 
να είναι ανέφικτη η ταυτόχρονη εκλογή των Τοπικών και της 
Κεντρικής Διοίκησης, για την οποία έχει προσδιορισθεί νο
μοθετικά ο χρόνος πρώτης εκλογής της.

Αθέρα, 1 Μαρτίου 19S4 
: · Οι Υπουργοί

Εθν. Οικονομίας Δικαιοσύνης
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ Γ.Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Εθνικής Παιδεία; και Θρησκευμάτων
ΑΓΙΟΣ. ΚΑΚΑΑΜΑΝΗΣ

.1 '

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΛΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ;
Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

·'; ΤΟΥ. Ν. 1100/1980

Άρθρο 1.

αατος Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Π α- 
νεπιατηιιίου Αθηνών, του τμήματος Οικονομικών Ετιστ·φ.ών 
της Νομικής Σχολής του Π ζνεπιττημίου Θεσσαλονίκης της 
Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, της Ανώτατης 
Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, οι εγγραφέντες μέχρι 
το ακαδημαϊκό έτος 1963 - 1964 και αποφοιτήσαντες εκ 
της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών 
(ΓΙ ,Α.Σ. Π .Ε.) εφ’όσον απασχολούνται εις το δημόσιο και εις 
δημοσίας ή ιδιωτικάς επιχειρήσεις, ως και αποφοιτήσαντες 
του τμήματος Δημοσίας Διοικήσεως της αυτής Σχολής καί 
οι πτυχιούχοι πάσης άλλης ισοτίμου Οικονομικής Σχολής 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής έτι δε οι διδάκτορες ή κά-_ 
τοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των αυτών ως άνω' 
Σχολών. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να εγγραφούν εφ’ όσον 
χρησιμοποιούν τα πτυχία τους δια την κατάληψη θέσεως 
παρά τω Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. Δημοσίοις Οργανισμοίς ή 
Επιχειρήσεις, Τράπεξαις και Ασφαλιστικές Εταιρείες ως 
και εις τον ιδιωτικόν τομέα εφ’ όσον τίθεται ως προϋπόθεσις 
καταλήψεως της θέσεως ή ασκήσεως λειτουργήματος των 
η ύπαρξις πτυχίου υπό τον όρον ότι πληρούν τας ανωτέρω 
προϋποθέσεις. Επίσης υποχρεούνται και οι πτυχιούχοι των 
ανωτέρω Σχολούν οι οποίοι ασκούν ελεύθερον επάγγελμα 

_ και υπό την προϋπύθεσιν" ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι εις 
άλλο Επιμελητήριο'/. ·. ·'. ·· ί ;. ;·

Προϋπόθεσις εγγραφής εις το Οικονομικόν Επιστημονι-' 
κόν Επιμελητήριο-/ της Ελλάδος είναι οι πτυχιούχοι να μη 
έχουν καταδικ~σθή ένεκα κακουργήματος ή πλημμελήματος 
κατά τα άρθρ 59 έως S3 του Ποινικού Κώδικος. ; ,··-

II διαγραφή του μέλους εκ του Επιμελητηρίου συνεπεία 
πειθαρχικής ποινής δεν αποτελεί λόγον απώλειας της θέσε-* 
ως ήν κατέχει εις τον Δημόσιον ή Ιδιωτικόν τομέα ή κώλυμα ύ 
ασκήσεως επαγγέλματος δι’ ό απαιτείται πτυχίο-/ των ανω- > 
τέρω Σχολών. - ' ί \Γ.

Άρθρο 4. > . . . -· ..'-..ο
Ιδρύεται Νομικόν Πρόσωπο-/ Δημοσίου Δικαίου, υπό την 

επωνυμία «Οικονομικόν Επιστημονικόν Επιμελητήριου της 
Ελλάδος' (Ο.Ε.Ε.Ε)». εδρεύον εν Αθήναις και τελούν υπό 
την εποπτεία-/ του Υπουργού Συντονισμού.

'Αρθρο 2.
Σκοποί.

β) II γνωμοδότησις επί γενικών οικονομικών θεμάτων, 
εφ όσον προσκληθή υπό του αρμοδίου Υπουργού και εντός 
της υπ αυτού οριζομένης προθεσμίας. . -

γ) Η διάδοσις οικονομικών, εμπορικών ελεγκτικών και 
λογιστικών αρχών και η συνεχής προσπάθεια προς εφαρμο
γήν και επτκράτησιν των προσφορωτέρων εξ αυτών εις όλας 
τας εκδηλώσεις της οικονομικής δραστηριότητος.

δ) Η συμβολή εις την εφαρμογήν των μεθόδων και τρό
πων ορθολογικής οργανώσεως, διοικήσεως και διαχειρίσεως 
προς τον σκοπόν βελτιώσεως της αποδοττκότητος των δημο
σίων υπηρεσιών και οργανισμών, ως και της αυξήσεως της 
παραγωγτκότητος των οικονομικών μονάδων, δημοσίων και 
ιδιωτικών.

ε) Η γνωμοδότησις επί θεμάτων εκπαιδεύσεως εις τον 
οικονομικόν τομέα, εφ’ όσον ήθελε ζητηθήυπό των αρμοδίων 
Υπουργών.

η) Η καταχώρησις εις ίδιον βιβλίον των επωνυμιών των 
πασης φυσεως οικονομικών γραφείων και η έκδοσις πιστο
ποιητικών. - -

Άρθρο 3.
Ως μέλη του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου 

της Ελλάδος δικαιούνται να εγγραφούν άπαντες οι απασχο
λούμενοι εις τον Δημόσιον και Ιδιωτικόν τομέα ως και ελεύ
θεροι επαγγελματία., πτυχιούχοι των εν Ελλάδι λειτουργου- 
σων Ανωτάτων Οικονομικών Σχολών, ήτοι της Ανωτάτης 
Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, του Τμή-

* ............:·-.· Πόροι, τ... · .·*■«'
1. Πόροι του Επιμελητηρίου είναι το δικαίωμα εγγραφής 

των μελών αυτού, η ετησίά συνδρομή τούτων, τα δικαιώματα 
εκδόσεως υπό τούτου πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, κρα
τήσεις επί αμοιβών εισπραττομένων παρά των μελών αυτού 
δια την σύνταξιν μελέτης και πραγματογνωμοσύνης (εφ’ όσον .’ 
αύται ανατίθενται παρά του Επιμελητηρίου) και συμμετοχής 
εις τα Διοικητικά Συμβούλια Ανωνύμων Εταιρειών, εφ’ όσον , 
ωρίσθησαν υπό του Επιμελητηρίου. Ωσαύτως, πόρους, του ., 
Επιμελητηρίου αποτελούν αι τυχόν επιχορηγήσεις του Κρά
τους ή Ν.Π.Δ.Δ. κληρονομιά·., κληροδοσία·, ή δωρεαί μελούν 
ή τρίτων, και τα εκ της περιουσίας αυτού κτώμενα εισοδή
ματα.

Άρθρο 6.
Σύνταξις και έγκρισις Προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου μετά της Εκτηγη-' 
τικής επ’ αυτού Εκθέσεως υποβάλλεται ένα τουλάχιστον μήνα 
προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους,, πρός έγκρισινί ! 
Ο προϋπολογισμός ούτος, μετά την έγκρισιν του υπό της · 
Συνελεύσεως των αντιπροσώπων εγκρίνεται υπό των Υπουρ
γών Συντονισμού και Οικονομικών. 1

Άρθρο 7.
, 'Οργανα του Επιμελητηρίου.
Όργανα του Επιμελητηρίου είναι :
α) Η Συνέλευσις των αντιπροσώπων του Επιμελητηρίου.
β) Το Διοικητικόν Συμβούλιο-/.

7· 'Αρθρο S. I
Συνέλευσις των αντιπροσώπων.

1. Η Συνέλευσις των αντιπροσώπων τού Επιμελητηρίου ψ 
απαρτίζεται εξ ειδικώς προς τούτο εκλεγομένων ανά Tpto- 
τίαν μελών εκ διαοόοων π-ο'-οε-ιεΆ·! —*·~ -~ο.
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λικής αμέσου και μυστικής ψηφοφορίας και έχει τας εξής 
αρμοδιότητας :
. α) Την εκλογήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου'

β) Την έγκριση» του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών 
εκάστου έτους μετ’ αναλυτικήν ττρότασιν του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

γ) Τον έλεγχον του υποβαλλομένου αυτή απολογισμού 
του λήξαντος έτους.

δ) Την ανάκ.λησιν των μελών του Διοικητικού Συμβου
λίου ένεκα ανωμαλιών περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων 
των.

ε) Την λήψιν αποφάσεως επί παντός θέματος υποβαλ
λόμενου εις αυτήν, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του 1/5 του
λάχιστον των μελών του Επιμελητηρίου. .

2. Η Συνέλευσις των αντιπροσώπων συνέρχεται :
α) Εις τακτικάς συνόδους ετησίως μεν, καθ’ έκαστον 

Δεκέμβριον διά την έγκρισιν του προϋπολογισμού, ανά τριε
τίαν δε δια την εκ,λογήν των μελών του Διοικητικού Συμ
βουλίου. ^

β) Εις εκτάκτους συνόδους εις περίπτωσιν ανακλήσεως 
μελών του Διοικητικού- Συμβουλίου -και εις πάσαν άλλην 
περίπτωσιν, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του 1/5 τουλ.ά- 
χιστον των μελών του Επιμελητηρίου.

3. Διά Προεδρικού Διατάγματος, άπαξ εκδιδομένου τη 
τροτάσει του Υπουργού Συντονισμού, καθορίζονται τα του 
συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων της ανά περιφέρειαν 
ιατανομής τούτων, της συγκλήσεώς, συγκροτήσεως, απαρ-- 
τίας, λειτουργίας, πλειοψηφίας και λήψεως αποφάσεων υπό 
της Συνελεύσεως Αντιπροσώπων, τακτικής ή εκτάκτου, 
χι περιπτώσεις και η διαδικασία προσβολής των αποφάσεων 
χοτών, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια διά την απρό- 
σκοπτον εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
και διά την εύρυθμον λειτουργία της Συνελεύσεως.

Άρθρο 9. 'ή ' : '
Διοικητικόν Συμβούλιου. -

1. Το Επιμελητήριου διοικείται υπό του Διοικητικού 
ουμβουλίου αυτού, το οποίον απαρτίζεται εξ ένδεκα (11) 
ιελ.ών, ήτοι του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμ- 
-Γ.τέως, Ταμίου και επτά (7) Συμβούλων.

6. Εάν εξ οιουδήποτε λόγου υφίσταται κενή Οέσις συμ- 
ούλου, το Συμβούλ.ιον συγκροτείται νομίμως εκ τιυν υπο- 
οίπων μελών. εφ όσον ο αριθμός αυτού δεν είναι κατώτερος 
ων 7.

Άρθρο 10.
Υποχρεώσεις Μελ.ών.

Πειθαρχικά παραπτωμάτων Ποιναί
1. Τα μέλη του Επιμελητηρίου υποχρεούνται όπως ψη- 

ιζουν κατά τας εκλ.ογάς προς ανάδειξιν των αντιπροσώπων 
ης Συνελεύσεως, προσέρχωνται εις τας Συνελεύσεις συμ- 
ορφούνται πρός τας νομίμους αποφάσεις των οργάνων του 
πιμελητηρίου, καταβάλλ.ουν εμπροθέσμως τας εισφοράς των 
χι εκπληρούν πάσαν οικονομικήν το>ν υποχρέωσιν προς 
υτό, εμφανίζωνται οσάκις προσκληθούν και παρέχουν πά- 
αν πληροφορίαν ή εξήγησιν νομίμως ζητουμέ'/ην παρ’ αυτών.

Άρθρο 11.
ΓΙειθαρχικόν Συμβούλιου

2. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιου αποτελούν ο Πρόεδρος 
υ Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, ο Πάρε- 
ος του Νομικού Συμβουλάου του Κράτους παρά τω Υπουρ- 
ίω Συντονισμού και τρία μέλη του Διοικητικού Συμβου- 
ου, εκ των εχόντων αποκτήσει δίπλ.ωμα ή πτυχίου από 
καετιας τουλ.άχιστον προεδρεύει δε τούτου, ο Πρόεδρος του 
οικητικού Συμβουλ.ίου του Επιμελητηρίου.

3. Το Ανώτατου Πειθαρχικόν Συμβούλιου αποτελ.ούν, 
ο Πρύτανις της Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών και Οικονο
μικών Επιστημών, ο Πρύτανις της Παντείου Ανώτατης 
Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ο Νομικός Σύμβουλος του 
Κράτους παρά τω Υπουργείω Συντονισμού, οι Κοσμήτορες 
των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσ
σαλονίκης, οι Πρύτανεις των Ανωτάτων Βιομηχανικά)·· Σχο- 
λ.ών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και τρία μέλη εκλεγόμενα 
ανά τριετίαν 'jzo της ΣννεΧεύτεως τον αντιττρο^ωττον ε/. τον 
εχόντων αταχτήσει ττυχίον ατό Βεν.ατενταετίας τουλάχιατον 
προεδρεύει δε τούτου, ο Πρύτανις της Ανωτάτης Σχολής Εμ- 
ποοικών και Οικονομικών Επιστημών.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ν

Τροποποιήσεις του νόμου 1100/1980.

Άρ-V
Το άρ·5ρο 1 του Ν. 1100/1980 (ΦΕΚ Α' 295) αντικαύί-Γ 

σταπαι ως εξής:
«Σϋν-ιστάται νομικό πρόσωπο δημόσιου δίκαιου με την επω

νυμία «Οικονομικό Βπιμθλητήριο της Βλ.λ.άδανς (Ο.Ε.Ε.)»/ 
Το Ο.Ε.Ε. εδρεύει στην Αύήνα και εποπτεύεται από τον Υ- 
πυργό Εννικής Οικονομίας.

• Άρ*ρο 2.
1. Οι περιπτώσεις I, γ. δ. ε και η του άρθρου 2 Ν. 1100/ 

1980 αντ ικαύίστανται ως εξής:
«ί) Η γνωμοδότηση για γενικά και ειδικά οικονομικά δέ

ματα με δική του πρωτοβουλία ή εούσον προσκληθεί από τον 
αρμόδιο Υπουργό και μέσα στη» προθεσμία που ορίζεται χπο 
•αυτόν. .·■■:■. ζ·; ν ‘ ■ -

γ) Η επεξεργασία· και η εισήγηση στις αρμόδιες κρατι
κές Αρχές γενικών οικονομικών και ειδικών δημοσιονομικών., 
λογιστικών, ελεγκτικών, νκ,στελ&γικών·, εμπορικών */.χ·. λ.οι- 
πών αρχών, σχεδίων και προτύπων, η εκλαΐκευση και διάδο
σή τους. κα-3ώς και η συνεχής προσπά-Λενα να εφαρμοστούν 
κα: επικρστήσου·» τα προσφορότερα από αυτά σιε ολυες τις εκ
δηλώσεις της οικονιμικής δραστηριότητας.

δ) Η σ.μόο/ή στην εφαρμογή των μεόόδων και τρόπων 
για ορθολογική οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση, με σκο
πό τη δνελ.τίωση της αποδοττ/.ότητας και τη) αύξηση της 
πσραγ'ωγνκότητ.ας των δημοσίων και ιδιωτικών ε·.κο·/ομ·./ών 
μονάδων.

ε) Η γνωμοδότηση σε -ίέματα εκπαίδευσης στον οικονομι
κό τομ.έα με δική ταυ πρωΤΑουϋ.ίκ ή εφόσον την ζητήσουν 
ο: αρμόδιοι Υπουργοί.

η) Η χορήγηση στα μέλη του. όταν χρησιμοποιούν το πτυ
χίο τ:υς για επαγγελματικούς λ,όγους. ειδικής άδειας να 
ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελ.μα, η χορήγηση άδειας λει
τουργίας και η κατ αχώρητη σε ιδιαίτερο όιό/.ϊο των επωνυ
μιών των ημεδαπών και αλυλοβαπων γραφείων παροχής οι
κονομολογικών υπηρεσιών, με οποιαδήποτε νοαιτ/.ή μορφή κι 
τ> /.·ειτοϋργεύν. ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας τους και 
η έκδοση σχετικών πιστοιποιητικώ*) για όλες τις παραπάνω 
π.ε: ιπτώτεις».

2. Στο άρόρο 2 του Ν. MOO/19SO προστίύετα: η εξής 
περ ίπτωση ια:

«:α) Η συνεργασία με τα επιστημονικά και επαγγελ-ματι- 
κο: σωματεία του κλιτού των οΐ'/ΓνΓμνών επιστημόνων και 
η παροχή ί:ή·5ε:ας σε αυτά για την επίτευξη των σκοπών 
τους».

'Ap-Sipo 3.
Το ά:·5ρο 3 του Ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Μέλη.
1_. Ως μ υ.η του ODE εγγρά.φονπαι υπιχ.ρεωτικά έλ.οι οι 

πτυχιούχοι το>ν ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών.


