
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

’Επί σχεδίου Νόμου «περί Εμπορικών καί Βιομηχανικών. 
’Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων».

Πούς τ/'/>’ Βοΐ'λην των Ελλήνων
Λεν υπάρχει εις την Ιστορίαν τών ώργανωμένων άνθρω- 

πίνων κοινωνιών θεσμός μέ τόσον παλαιάς ρίζας ός τά 
Επιμελητήρια τά όποια επί αιώνας θέτουν την σφραγίδα
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15ον αιώνα ενεφανίτθησαν εις την Γαλλία· 
τροφίαι τών εμπόρων αί όποΐαι 
εξελίσσονται εις έξειοικευμένους οργανισμούς καί λαμβάνουν 
την επωνυμίαν τοϋ Επιμελητηρίου την όποια διατηρούν 

^διεθνώς μέχρι σήμερα.
’Από την Γαλλίαν ό θεσμός μετεμφυτεύεται εις όλας τάς 

Εύρωπαϊκάς χώρας καί τάς ΗΠΑ καί σήμερον δεν υπάρχει 
καλώς οργανωμένη χώρα εις τόν κόσμον ή όποια νά μην 
έχη τόν θεσμόν τοϋ Επιμελητηρίου.

Ό θεσμός ούτος εις την Ελλάδα ήτο άγνωστος σχεδόν 
μέχρι τό 1914. Τά ζητήματα τοϋ Εμπορίου ήσαν πολύ 
περιωρισμένα λόγω τής εις τά σπάργανα εΰρισκομένης 
Ελληνικής Βιομηχανίας καί οί ίδρυθέντες Εμπορικοί 
Σύλλογοι καί οί Σύνδεσμοι τών Βιομηχάνων ήσαν εις θέσιν 
νά προστατεύσουν τά συμφέροντα τών ολίγων μελών των. 
Τό Ελληνικόν Κράτος ύστερα από την αλματώδη άνάπτυξιν 
τοϋ Έμ'ορίου, τής Βιομηχανίας καί τής Βιοτεχνίας τής 
τελειοτέράς όργανώσεως τής οικονομικής ζωής καί τής 
καταπληκτικής διευρύνσεως τών Οικονομικών, Διοικητικών 
καί Κοινωνικών δικαιοδοσιών τούτου, κατενόησε την 
ανάγκη τής ένισχύσεως τοϋ Έπιμελητηριακοϋ θεσμοϋ 
καί τής παροχής ενός άπλοϋ καί προσαρμοσμένου εις τάς 
Έλληνικάς συνθήκας νομοθετικού υποβάθρου διά την πε
ραιτέρω άνάπτυξιν του.

Οΰτω κατά τά έτη 1914 καί 1925 έξεδόθησαν οί βασικοί 
Νόμοι α) 184/1914 «περί συστάσεως ’Εμπορικών καί 
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων» καί β) 3305/1925 «περί 
συστάσεως Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών Επιμελη
τηρίων».

Διά τών άνωτέρω νόμων ό θεσμός τών Επιμελητηρίων 
καθίσταται συμβουλευτικόν δργανον τοϋ Κράτους μέ μικτήν 
πλέον αποστολήν ήτοι την προστασίαν τών έννόμων συμ
φερόντων τών εμπόρων, Βιομηχάνων, τών Έπαγγελματιών 
καί Βιοτεχνών άλλά καί την προαγωγήν τών συμφερόντων 
τοϋ ’Εθνικόϋ συνόλου μέ πρότασιν τοϋ χαρακτήρος τοϋ 
Δημοσίου λειτουργήματος.

“Ηδη τά Επιμελητήρια φορείς κατ’ εξοχήν τοϋ εκσυγ
χρονισμού καί άναδιοργανώσεως τοϋ Εμπορίου τής Βιο- 
μηχανίας καί τής Βιοτεχνίας άριθμοϋν εύδόκιμον βίον εξή
κοντα καί πλέον ετών κατά τόν όποιον έδοκιμάσθησαν έπι- 
τυχώς καί έπεβλήθησαν ώς θεσμός παρασχόντα πολυτίμους 
υπηρεσίας εις τό Κράτος κυρίως κατά τά τελευταία έτη όπου 
ή συμβολή τούτων έν σχέσει μέ τήν πολιτικήν έναντι τής 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος τής οποίας ή Ελλάς 
επιδιώκει νά γίνη πλήρης μέλος ύπήρξεν έξαιρετικώς πολύ
τιμος.

Μολονότι οί ώς άνω ιδρυτικοί Νόμοι είχον περιλάβει ό,τι 
υγιές καί ορθόν ίσχυε διεθνώς τότε, δέν σημαίνει ότι είναι 
δυνατόν νά καλύψουν καί σήμερον μετά παρέλευσιν εξήκοντα 
καί πλέον ετών τάς άπιστεύτως διογκωμένας άνάγκας τής 
οΐκσ/ομικής ζωή διά τοϋτο έκρίθη ότι ούτος χρήζουν 
άφ’ ενός μέ·; λόγω τής ρηθείσης αλματώδους έξελίξεως τοϋ 
’Εμπορίου, τής Βιομηχανίας καί τής Βιοτεχνίας τής έπι- 
βαλλομένης άναμορφώσεως επί τώ τέλει τής προσαρμογής 
τών διατάξεων τούτων εις τάς συγχρόνους συνθήκας Έλλη
νικάς καί διεθνείς, άφ’ ετέρου δέ τής κωδικοποιήσεως τών 
εις τά διάφορα νομοθετήματα κατεσπαρμένων σχετικών 
διατάξεων.

του κοσμου. εις τόν όποιον ταϋτα άποβ'
Έπ.μελητηρίου άποτελοϋν Νομικά Ιΐρόσοκ

ιχτίχς. Κατά τόν προεξεχούσης σημασίας ήν
αί πρώται σον- λητηρίων ώς οργάνων τοϋ ]

•εστέρως (1650) μένη Οικονομική πολιτική.

Τό σχέδιον έχει διαιρεθή εις δύο μέρη τό πρώτον περι
λαμβάνει τά τών ’Εμπορικών καί Βιομηχανικών ’Επιμελη
τηρίων καί τό δεύτερον τά τών ’Επαγγελματικών καί Βιο
τεχνικών τοιούτων ώς καί τάς ποινικάς καί μεταβατικάς 
διατάξεις αύτοϋ.

Εΐδικώτερον αί κατ’ άρθρον διατάξεις τοϋ ύπό κρίσιν 
σχεδίου διαλαμβάνουν τά εξής.
- Διά τοϋ άρθρου 1 δίδεται ό ορισμός τών ’Εμπορικών καί 
Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ό σκοπός

ιυν καί έξαίρετα-ι ότι ταϋτα" 
Δημοσίου Δικαίου λόγω τής 
θυσιάζει ή Οέσις τών Έπιμε-

Διά τοϋ άρθρου 2 καθορίζονται τά άφορώντχ εις τήν ίδρυσιν 
/ΐατάργησιν καί τήν έδραν αύτών. Διά πρώτην φοράν πρ.οβλέ-t 
πεται έν τώ ύπό κρίσιν νομοθετήματι, δυνατότης· συγχω- 
νεύσεως τούτων μεταξύ των ή καί μετά Έπαγγελματο- 
βιοτεχνικών Επιμελητηρίων εις περίπτωσιν κατά "τήν όποιαν 
τοϋτο καταστή άναγκαϊον.

Διά τοϋ άρθρου 3 ορίζονται έντός τών διαμορφωθεισών 
νέων μορφών άσκήσεως Εμπορίας τά μέλη τών ’Εμπορικών 
καί Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων.

Διά τών άρθρων 4 έως καί 8 ρυθμίζονται τά άφορώντα 
εις τάς επωνυμίας τών μελών ήτοι τής άναγγελίας ένάρξεως 
τών εργασιών τών Εμπορικών καί Βιομηχανικών Επιχει
ρήσεων τά τοϋ πρωτοκόλλου Επωνυμιών τά τής αύτε- 
παγγέλτου εγγραφής τών ’Επωνυμιών, τά τής διορθώσεως' 
εσφαλμένης εγγραφής ώς καί τά τών δικαιωμάτων τοϋ 
κατόχου επωνυμίας καί τίτλου.

Διά τοϋ άρθρου 9 ορίζονται τά όργανα τής Διοικήσεως τών 
’Εμπορικών καί Βιομηχανικών Επιμελητηρίων.

Διά τοϋ άρθρου 10 ορίζονται τά τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου
λίου εΐδικώτερον καθορίζεται ό άριθμός τών αιρετών μελών 
κυμαινόμενος μεταξύ τών 20 καί 60, ομοίως καθορίζεται 
τετραετής άντί εξαετής ή θητεία όλων τών μελών τών Διοι
κητικών Συμβουλίων, καί καταργεϊται ή κατά τριετίαν 
άνανέωσις μόνον τοϋ ήμίσεος αυτών. ’Επίσης προβλέπεται 
πέραν τών αιρετών μελών ή συμμετοχή καί μελών έκ τοϋ 
Νόμου έξ εκπροσώπων τών σπουδαιοτέρων Έμποροβιομη- 
χανικών τάξεων καί κυριωτέρων Τραπεζών. 'Ομοίως καθιε- 
ροΰται τό πρώτον ή συμμετοχή ώς άριστίνδην μελών εις τά 
Διοικητικά Συμβούλια τών ’Εμπορικών καί Βιομηχανικών 
’Επιμελητηρίων ’Αθηνών, Πειραιώς, Θεσ/νίκης καί Πατρών 
προσώπων διαπρεψάντων ή κατεχόντων έξέχουσαν θέσιν εις 
τό Έμπόριον καί Βιομηχανίαν. Ταϋτα δέν δύνανται νά υπερ
βαίνουν τούς 4 καί δέν έχουν δικαίωμα νά έκλεγοϋν μέλη τής 
Διοικητικής ’Επιτροπής. Διά τοϋ έμπλουτισμοΰ τοϋ διοικη- 
τικοϋ Συμβουλίου καί ύπό τών άνωτέρω έλπίζεται ότι θά 
δυνηθή τοϋτο νά άνταποκριθή πληρέστερον εις τό γνωμοδο- 
τικόν του έργον . 'Ομοίως διά τής παρ. 7 τοϋ άρθρου τούτου 
προβλέπεται ή δυνατότης εκλογής ύπό τών Διοικητικών 
Συμβουλίων τών ’Επιμελητηρίων άντεπιστελλόντων μελών. 
Ταϋτα εκλέγονται τιμητικώς μεταξύ έξεχόντων προσώπων 
δυναμένων νά κατοικούν καί έκτος τής περιφείας τοϋ ’Επι
μελητηρίου δέν δύναται όμως νά ύπερβοΰν τό 1/5 τοϋ άριθμοϋ 
τών αιρετών μελών.

Διά τοϋ άρθρου 11 προβλέπονται τά τής προσωρινής διοι- 
κήσεως τών νεοϊδρυομένων ’Επιμελητηρίων μέχρι τής άνα- 
δείξεως εις ταϋτα οριστικής διοικήσεως.

Διά τοϋ άρθρου 12 ορίζεται ποια μέλη έχουν τό δικαίωμα 
ψήφου διά τήν άνάδειξιν τών αιρετών μελών τών Διοικητικών 
Συμβουλίων καί ποια στερούνται τοϋ δικαιώματος αύτοϋ.

Διά τοϋ άρθρου 13 καθιεροϋται ώς προϋπόθεσις τής έκλο- 
γικότητος ή επί ώρισμένον χρονικόν διάστημα ΰπαρξις παρά 
τώ ύποψηφίω τής ιδιότητες τοϋ μέλους έν τώ Έπιμελητηρίω 
ώς εχέγγυον τής άπαιτουμένης πείρας διά τήν παρά τώ 
Διοικητικώ Συμβουλίω ύποστήρηξιν τών συμφερόντων τής 
άναδειξάσης αύτόν κατηγορίας Επαγγέλματος.
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Διά τοϋ άρθρου 14 ορίζονται τά τοΰ χρόνου συντάξεως 

των ’Εκλογικών καταλόγων.
Διά τοΰ άρθρου 15 ορίζονται τά των τμημάτων των Επι

μελητηρίων καί τά τοΰ τρόπου εκλογής των μελών τοΰ 
Διοικητικοΰ Συμβουλίου, τά τής πληρώσεως κενωθείσης 
θέσεως κ.λ.π., καί καθορίζεται εις τήν παρ. 5 τοΰ άρθρου 
τούτου ότι διά το έγκυρον τής εκλογής απαιτείται το 1/5 τοΰ 
άριθμοΰ των εγγεγραμμένων εις τον κατάλογον τής οικείας 
κατηγορίας καί οΰχί νά έ'χη λάβει τό 1/5 των ψηφισάντων 
ώς ισχύει σήμερον. Διά τής νέας ρυθμίσεως θά άποφεύγεται 
τό φαινόμενον τής άναδείξεώς τίνος ώς μέλους διά μόνης τής 
ίδικής του ψήφου ώς τοΰτο θά ήτο δυνατόν νά συμβή.

Τό άρθρον 16 άναφέρεται εις τήν εκδίκασή τοΰ κύρους 
τής εκλογής.

Διά τοΰ άρθρου 17 εξασφαλίζεται ή τακτική σύγκλησις 
των Διοικητικών Συμβουλίων τών ’Επιμελητηρίων και 
τών τμημάτων αύτών ώς καί ό άντιπροσωπεύτΐκώτερος 
τρόπος λήψεως τών άποφάσεών των διά τής αύξήσεως τοΰ 
άριθμοΰ τών άπαιτουμένων διά τήν απαρτίαν καί πλειοψη- 
φίαν μελών.

Τό άρθρον 18 άναφέρεται εις τήν παρουσίαν έκπροσώ- 
πων τών άρχών εις συνεδριάσεις τών ’Επιμελητηρίων.

Διά τοΰ άρθρου 19 ορίζονται τά τής κυρώσεως άδι- 
καιολογήτου άποχής μέλους Διοικητικοΰ Συμβουλίου.”

Διά τοΰ άρθρου 20 ορίζονται τά τής φύσεως τής υπηρεσίας 
τών Συμβούλων καί παρέχεται κατ’ έξαίρεσιν ή δυνατότης 
καταβολής έξόδων παραστάσεως εις άπαντα τά μέλη τής 
Διοικητικής ’Επιτροπής τών Επιμελητηρίων καί καθο
ρίζονται συγκεκριμένως τά εις τούς έκτος έδρας τοΰ ’Επι
μελητηρίου μετακινουμένους Συμβούλους προς έκτέλεσιν 
ύπηρεσίας οδοιπορικά έξοδα καί ήμερησία άποζημίωΟις.

Διά τοΰ άρθρου 21 ορίζονται τά τής λήξεως τής θητείας 
τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου οσάκις τοΰτο έπιβάλλη άνα- 
πόδραστος άνάγκη.

Τό άρθρο 22 καθορίζει τάς αρμοδιότητας τοΰ Διοικητικοΰ 
Συμβουλίου.

Διά τοΰ άρθρου 23 καθορίζονται τά τής συνθέσεως καί τής 
εκλογής τών Διοικητικών ’Επιτροπών τών ’Επιμελητηρίων.

Τά άρθρα 24 έως καί 26 άναφέρονται εις τά τμήματα τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου εις τά κωλύματα συμμετοχής εις 
τήν Διοικητικήν Επιτροπήν καί τά Τμήματα καί εις τήν 
έκπτωσιν καί άνάκλησιν μελών τής Διοικητικής ’Επιτροπής.

Διά τοΰ άρθρου 27 καθορίζονται τά καθήκοντα τής Διοι
κητικής Επιτροπής έν λεπτομέρεια διατηρουμένου τοΰ 
τεκμηρίου άρμοδιότητος υπέρ τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου.

Διά τοΰ άρθρου 28 ορίζονται τά τοΰ Προέδρου καί τά 
τών αρμοδιοτήτων αύτοΰ.

Διά τοΰ άρθρου 29 θεσπίζονται τό πρώτον διατάξεις άφο- 
ρώσαι τά καθήκοντα τών προϊσταμένων μονάδων τών 
’Επιμελητηρίων καί προσδιορίζονται έν λεπτομέρεια έπί 
διευθυντικοΰ έπιπέδου αί αρμοδιότητες αύτών.

Διά τοΰ άρθρου 30 ορίζονται τά τοΰ κανονισμού τής Διοι- 
κήσεως μέ τον όποιον θά ρυθμίζονται τά τών συζητήσεων 
έν όλομελεία ή κατά τμήματα, τά τής ψηφοφορίας, τά τής 
ευταξίας τών συνεδριάσεων τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου 
καί τής Διοικητικής ’Επιτροπής ώς καί τά άφορώντα εις τήν 
εσωτερικήν Διοίκησιν τών ’Επιμελητηρίων.

Διά τοΰ άρθρου 31 διευρύνονται αί αρμοδιότητες τών ’Επι
μελητηρίων εις τρόπον ώστε έπί τή βάσει τών σημερινών 
δεδομένων νά δύνανται νά ύποβοηθώσι το Κράτος έν τή 
ενασκήσει τής οικονομικής αύτοΰ πολιτικής.

Είδικώτερον εις τήν παραγ. 1 τοΰ άρθρου τούτου παρέ
χεται τό δικαίωμα εις τά .’Επιμελητήρια νά γνωμοδοτοΰν 
έπί σχεδίων Νόμων ή Προεδρικών Διαταγμάτων σχετιζόμενα 
μέ τό Έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν καί έπί σχεδίων οικονο
μικής άναπτύξεως καί προγραμμάτων παραγωγής. Αί γνω
μοδοτήσεις αύται θά έχουσι χαρακτήρα συμβουλευτι
κόν.

Εις τήν παραγ. 13 παρέχεται ή δυνατότης μετ' έγκρισιν 
τοΰ ΎποοργοίΗΕμπορίου ίδρύσεως ή διοικήσεως σταθμών 
διακινήσεως ’Εμπορευμάτων καί ’Εμπορικών κέντρων.

Εις τήν παράγραφον 14 παρέχεται ή δυνατότης ίδρύσεως 
εις τήν άλλοδαπήν άντιπροσωπευτικών γραφείων προς 
τον σκοπόν τής συνεργασίας μετά τών άλλοδαπών ’Επιμε
λητηρίων καί άλλων αρμοδίων άρχών καί οργανισμοί τής 
έκατέρωθεν ένημερώσεως έπί θεμάτων έμπορίου καί Βιο
μηχανίας ανταλλαγής πληροφοριών ώς καί τής προβολής 
τών 'Ελληνικών προϊόντων.

Διά τών παραγ. 15 καί 16 τοΰ αύτοΰ άρθρου παρέχεται 
ή δυνατότης εις τά ’Επιμελητήρια νά συνεργάζωνται μετά 
τών άρμοδίων 'Υπουργείων έπί τών καλυτέρων μεθόδων 
έκμεταλλεύσεως τών φυσικών πόρων τής χώρας εις τόν 
τομέα τών συλλογικών συμβάσεων καί τών νομοθετημάτων 
προστασίας τών έργαζομένων νά συμμετέχουν εις Έπιτροπάς 
οικονομικής άναπτύξεως τροποποιήσεως τόάΰ^Έρίίτόρικοΰ 
καί άγορανομικοΰ δικαίου εις συλλογικά όργανα διοικήσεως

Διά τοΰ άρθρου 32 καθιεροΰται άρμοδιότης τών ’Επιμε
λητηρίων προς ένέργειαν άναλύσεως δειγματοληψιών καί
πραγματογνωμοσυνών.

Διά τοΰ άρθρου-33 ορίζεται ότε ή διαχειριστική.έποπτεία 
τών ’Επιμελητηρίων ασκείται ύπό τοΰ 'Υπουργού ’Εμπορίου 
ή δέ διοικητική έποπτεία τών μέν Επιμελητηρίων ’Αθηνών 
καί Πειραιώς άσκεϊται ύπό τοΰ 'Υπουργού Έμπορίου 
τών δέ λοιπών ’Επιμελητηρίων ύπό τοΰ οικείου Νομάρχου. 
'Ομοίως διά τοΰ αύτοΰ άρθρου καθορίζονται αί σχέσεις τών 
Επιμελητηρίων προς τάς άρχάς.

Διά τών άρθρων 34, 35, 36, 37 καί 38 ρυθμίζονται διά
φορα υπαλληλικής φύσεως θέματα.

Είδικώτερον διά τής παραγ. 2 τοΰ άρθρου 34 απαγορεύεται 
ή μετάταξις υπαλλήλου άπό τόν 6ον βαθμόν καί άνω εις 
έτερον Νομικόν πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου έποπτευομένου 
ύπό τοΰ 'Υπουργοΰ ’Εμπορίου.

Διά τής παραγ. 3 παρέχεται ή εύχέρεια ρυθμίσεως διά 
Π. Δ/των θεμάτων έσωτερικής ?.ειτουργίας τών ’Επιμε
λητηρίων καί έπανδρώσεως αύτών δι’ ικανών προσώπων.

Διά τής παρ. 8 ρυθμίζονται τά τών άποδοχών τοΰ προ
σωπικού τών Επιμελητηρίων τών συνδεομένων έπί σχέσει 
ιδιωτικού δικαίου.

Διά τών παραγρ. 6 καί 7 τοΰ αύτοΰ άρθρου ορίζονται τά τής 
συστάσεως θέσεων έπιστημονικοΰ καί βοηθητικού προσω
πικού εις τά έν τή άλλοδαπή άντιπροσωπευτικά γραφεία 
τών έμπορικών καί βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων ώς καί τά 
τοΰ τρόπου πληρώσεω: τούτων.

Διά τοΰ άρθρου 35 ρυθμίζεται τό ζήτημα τής νοσοκομεια
κής περιθάλψεως τών ύπαλλήλων καί συνταξιούχων τών 
Επιμελητηρίων εις ευπρεπή δι’ αύτούς άλλα καί τούς οργα
νισμούς επίπεδον καί κατά τά έκάστοτε ίσχύοντα εις τούς 
Δημοσίους 'Υπαλλήλους.

Οΰτω παρέχεται ή δυνατότης έπιβαρύνσεως τών ’Επιμελη
τηρίων μέ τήν προκύπτουσαν έπί πλέον δαπάνην εις ήν περί- 
πτωσιν ή παρεχομένη κατά τά είδικάς διατάξεις ύπό τοΰ 
οικείου άσφαλιστικοΰ φορέως Νοσοκομειακή περίθαλψις 
υπολείπεται τής τοιαύτης τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων. ’Επί
σης παρέχεται ή δυνατότης εις το έπιμελητήριον νά καλύπτη 
έν ολω ή έν μέρει δαπάνα: μεταβιβάσεως καί νοσηλείας άσθε- 
νών εις τήν άλλοδαπήν.

Διά τοΰ άρθρου 36 ορίζονται τά τής άπσζημιώσεως τών 
έξερχομένων τής ύπηρεσίας ύπαλλήλων.

Διά τοϋ άρθρου 37 παρέχεται ή εύχέρεια εις τήν Διοικη
τικήν ’Επιτροπήν τών ’Επιμελητηρίων όπως κατά τήν κρίσιν 
της χορηγή εις τούς μονίμους 'Υπαλλήλους προκαταβολήν 
έκ τοΰ μισθού προς άντιμετώπισιν εκτάκτων άναγκών αύτών.

Διά τοΰ άρθρου 38 ορίζονται τά τών ειδικών έπιδομάτων 
(διαχειριστικών λαθών, στολών κλητήρων κ.λ.π.).
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Διά τού'άρθρου 39 παρέχεται ή δυνατότης άναθέσεως με
λετών utto των Διοικητικών Επιτροπών αυτών μετ’ έγκρισιν 
τοϋ Υπουργού Εμπορίου εις έξειδικευμένα Απρόσωπα, οργα
νισμούς ιδρύματα καί γραφεία.

Διά τοϋ άρθρου 40 προσδιορίζονται οί πόροι τών Επιμε
λητηρίων καί διά τοϋ άρθρου 41 ορίζονται τά τής καταβολής 
τών συνδρομών τών μελών τών Επιμελητηρίων, ρυθμίζεται 
το θέμα τής είσπράξεως τούτων προς ταχυτέραν εΐσπραξιν 
αυτών καί ορίζονται τά τής παραγραφής τών άξιώσεων τοϋ 
’Επιμελητηρίου. ’Επίσης ρυθμίζεται το θέμα τής είσπράςεως 
ύπό τών έπιυελητηρίων τών συνδρομών τών μελών τών 
χρηματιστηρίων εμπορευμάτων.

Διά τοϋ άρθρου 42 ορίζονται τά τής συντάξεως καί κυρώ- 
σεως τών προϋπολογισμών.κρ^·άπολογ*.σμών τών Επιμελη
τηρίων υπό τών Διοικητικών αυτών οργάνων ώς καί τά τής 
έγκρίσεως αυτών ύπό τοϋ ΎπΛργοϋ ’Εμπορίου καί τά τοϋ 
διαχειριστικού ελέγχου αυτών. ’Επίσης διά τοϋ αύτοϋ άρ- 
αρΟρού παρέχεται ή ευχέρεια όπως διά Π.Δ/των ρυΟμίζωνται 
τά θέματα τά άφορώχ^χ εις τάς προμήθειας καί την έν γένει 
οικονομικήν διαχείρισιν τών Επιμελητηρίων.

Τά άρθρα 43 καί 44 άναφέρονται εις τό άποθεματτκόν κεφά- 
λαιον καί τήν ευθύνην τών Διοικούντων τά ’Επιμελητήρια 
διά τάς γενομένας ΰπ’ αυτών παρανόμους πράξεις.

Διά τοϋ-άρθρου 45 παρέχεται ή δυνατότης τών ’Επιμελη
τηρίων νά παρέχουν επιχορηγήσεις εις οργανώσεις σκοπόν 
έχούσας τήν άνάπτυζιν τοϋ ’Εμπορίου, τής βιομηχανίας, 
τών ’ Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών τάξεων, εις τάς 
τεχνικάς ’ Επαγγελματικά.! καί Οΐκονομικάς σχολάς, διά 
φιλανθρωπικούς, κοινωνικ ός καί ’Εθνικούς σκοπούς διά 
τήν ένίσχυσιν ασφαλιστικών ταμείων καί συλλογικών οργά
νων τοϋ προσωπικού τών ’Επιμελητηρίων εντός πάντοτε 
περιορισμένου ποσοστού έκ τών τακτικών εσόδων αυτών 
μή δυνάμενον νά ύπερβή τό 10% καί κατόπιν άποφάσεως 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου αυτών. Έφ’ όσον όμως ή έπι- 
χοοήγησις προορίζεται δι’ εθνικούς ή εύρυτέρους κοινωνι
κούς σκοπούς είναι δυνατή ή ύπέρβασις τοϋ ποσοστού τού
του κατόπιν έγκρίσεως ύπό τοϋ Υπουργού Εμπορίου.

Διά τοϋ άρθρου 46 ύπχρεοϋντχι τά ’Επιμελητήρια όπως 
καλύπτουν τά κατ’ έτος τυχόν προκύπτοντα ελλείμματα τοϋ 
ταμείου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως καί Προνοίας Προσωπι
κού τών ’Επιμελητηρίων προκειμένου τούτο νά δύναται 
νά καταβάλλη κανονικώς τάς συνεχώς αύζανομένας συντά
ξεις τών συνταξιούχων τών Επιμελητηρίων.

Διά τοϋ άρθρου 47 ορίζονται τά τής συνάψεως δανείου 
διά τήν άγοράν ύπό τών ’Επιμελητηρίων ακινήτων ή τήν 
άνέγερσιν κτιρίων ή δι’' εργασίας επισκευής καί έκμεταλ- 
λεύσεως τών άνατιθεμένων αύτοϊς έργων καί καταστημά
των.

Τό άρθρον 48 προβλέπει ότι τά έγγραφα τών ’Επιμελητη
ρίων τά απευθυνόμενα προς τάς άρχάς συντάσσονται έπί 
άτελοϋς χάρτου.

Τό άρθρον 49 καθιεροΐ τρόπον έκκαθαρίσεως τών παλαιών 
αρχείων τών ’Επιμελητηρίων.

Διά τοϋ άρθρου 50 συνιστάται τό πρώτον αντιπροσωπευ
τικόν οργανον τών ’Εμπορικών καί Βιομηχανικών ’Επιμε
λητηρίων ύπό τήν επωνυμίαν «Ένωσις ’Εμπορικών καί 
Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων τής Ελλάδος». Ή σύστα- 
σις τοϋ οργάνου τούτου αποβλέπει εις τήν ταχείαν έκφρασιν 
τής συνισταμένης τών γνωμών τών ’Επιμελητηρίων τής 
χώρας έπί θεμάτων ’Εθνικού ενδιαφέροντος καί τής ενιαίας 
έκπροσωπήσεως τών Επιμελητηρίων εις τό ’Εξωτερικόν 
έπί θεμάτων Εθνικού ενδιαφέροντος, χωρίς νά περιορίζεται 
ή αυτοτέλεια τών ’Επιμελητηρίων έφ’ όσον πρόκειται περί 
θεμάτων τής περιφέρειας των. ’Επίσης διά τοϋ αύτοϋ άρ
θρου καθορίζονται τά τών οργάνων διοικήσεως τής ένώσεως 
τά τοϋ κανονισμού λειτουργίας ώς καί τά τής έποπτείας 
αυτής.

Διά τών άρθρων 51 καί 52 ορίζονται τά τής άναγνωρί- 
σεως Ελληνικών Εμπορικών ’Επιμελητηρίων έν τη άλ- 
λοδαπή καί τά στοιχεία τά όποια ύποχρεοϋνται όπως ύπο- 
βάλουν ταϋτα εις τό Ύπουργεΐον ’Εμπορίου.

Διά τοϋ άρθρου 53 καθορίζονται τά τής προσλήψεως τών 
διευθυντών τών άνεγνωρισυ,ένων καί επιχορηγούμενων υπο 
τοϋ Υπουργείου ’Εμπορίου εν τη αλλοδαπή Ελληνικών ’Εμ
πορικών ’ Επιμελητηρίων.

Διά τοϋ άρθρου 54 καθορίζονται τά τής έποπτείας τών εν 
τή άλλοδαπή Ελληνικών ’Επιμελητηρίων.

Διά τών άρθρων 55 καί 56 ορίζονται τά τής ίδρύσεως κχ· 
λειτουργίας αμιγών αλλοδαπών ’Εμπορικών ’Επιμελητηρίων 
έν Έλλάδι ώς καί τής χρησιμοποιήσεως τοϋ τίτλου ’Επιμε
λητηρίου ύπό μικτών έξ Ελλήνων καί αλλοδαπών σωμα
τείων τά όποια αποβλέπουν εις τήν άνάπτυξιν τών με
ταξύ τών δύο χωρών ’Εμπορικών συναλλαγών.

Διά τοϋ άρθρου 57 προβλέπεται ή δυνατότης έντάξεως 
τών Χρηματιστηρίων ’Εμπορευμάτων Πειραιώς καί Θεσ/ 
νίκης εις τά αντίστοιχα ’Εμπορικά καί Βιομηχανικά Έπι- 
μεληεήφια.

Τά άρθρα 58—63 ανχφέροντχι εις τά ’Επαγγελματικά 
καί Βιοτεχνικά ’Επιμελητήρια καί εφαρμόζονται άναλόγως 
αί διατάξεις τοϋ σχετικού Νόμου, περί’Εμπορικών καί Βιο
μηχανικών ’Επιμελητηρίων μέ ώρισμένας διαφοράς άνα
λόγως τοϋ σκοπού τών ’Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών 
’Επιμελητηρίων.

Είδικώτερο.ν_διά. τοϋ .άρθρου. .58 δίδεται ό ορισμός, τών 
Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων προσ
διορίζεται ό σκοπός εις τον όποιον ταϋτα άποβλέπουν καί 
καθορίζεται ό χαρακτήρ τοϋ Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου, λόγω τής προεξεχούσης σημασίας ην παρουσιάζει 
ή θέσις τών ανωτέρω ’Επιμελητηρίων ώς οργάνων τού Κρά
τους έν τή ύπ’ αύτοϋ άσκουμένη οικονομική πολιτική.

Διά τού άρθρου 59 ορίζονται τά μέλη τών Επαγγελματι
κών καί Βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων. Διά τοϋ άρθρου τούτου 
λόγω τής πληθώρας τών Επαγγελμάτων δεν έθεωρήθη 
σκόπιμον νά άναφερθοϋν όνομαστικώς ολαι αί κατηγορία', 
τών Έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών αί όποΐαι πρέπει νά 
είναι μέλη τών ’Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών ’Επιμε
λητηρίων ώς συνέβαινε μέχρι σήμερον άλλά ορίζεται ότι, 
μέλη τών Επιμελητηρίων τούτων είναι πάντες οί έν τή 
περιφερεία έκάστου ’Επιμελητηρίου Έπαγγελματίαι καί 
Βιοτέχνχι καί έν περιπτώσει άμφισβητήσεώς τίνος ώς ’Εμπό
ρου βιομηχάνου, Έπχγγελματίου ή β'.οτέχνου άποφαίνεται, 
ώς πρός τήν κατάταξιν, ή ’Επιτροπή άμφισβητήσεων.

’Ομοίως ένώ συμφώνως μέ τάς ίσχυούσας διατάξεις άπα- 
γορεύεται νά είναι μέλη τών ’Επαγγελματικών καί Βιοτε
χνικών Επιμελητηρίων αί ’Ανώνυμα·. Εταιρεία διά τοϋ 
άρθρου τούτου, δεδομένου ότι ή ειδοποιός διαφορά ήτις ξε
χωρίζει τήν βιοτεχνίαν άπό τήν Βιομηχανίαν δέν εύρίσκε- 
ται εις τόν Εταιρικόν τύπον τής κάθε βιοτεχνικής μονάδος, 
παρέχεται ή δυνατότης ύπαγωγής εις τά Βιοτεχνικά ’Επι
μελητήρια καί αί άναπτυσσόμενοι βιοτεχνικά! μονάδες αί 
όποΐαι θά έχουν τόν τύπον τής ’Ανωνύμου Εταιρείας έφ’ 
όσον διατηρούν ώς πρός τήν παραγωγικήν διαδικασίαν τόν 
βιοτεχνικόν χαρακτήρα.

Διά τοϋ άρθρου 60 ορίζονται τά τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου τών ’Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών Επιμελητη
ρίων είδικώτερον καθορίζεται ό άριθμός τών αιρετών μελών 
κυμαινόμενος μεταξύ τών 15 καί 50, ή τετραετής αντί τής 
εξαετούς θητείας όλων τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου καί καταργεϊται ή κατά τριετίαν άνανέωσις μόνον 
τοϋ ήμίσεος αυτών. 'Ομοίως προβλέπεται πέραν τών αιρε
τών μελών ή συμμετοχή καί μελών εκ τού Νόμου έξ έκπρο- 
σώπων τών σπουδαιοτέρων Επαγγελματικών καί Βιοτε
χνικών οργανώσεων καί ένίων Τραπεζών.

Διά τοϋ άρθρου 61 προβλέπονται τά τής προσωρινής διοι- 
κήσεως τών νεοϊδρυομένων ’Επαγγελματικών καί Βιοτε
χνικών Επιμελητηρίων μέχρι τής άναδείξεως εις τοιαϋτα 
οριστικής διοικήσεως.

Διά τοϋ άρθρου 62 διευρύνονται αί αρμοδιότητες τών ’Επι
μελητηρίων τούτων εις τρόπον ώστε έπί τή βάσει τών σημε
ρινών δεδομένων νά δύνανται νά ύποβοηθώσι τό Κράτος 
εις τήν έξεύρεσιν καί λήψιν τών πραγματικών άναγκαίων διά
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την πρόοδον των ’Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών τάξεων = 
μέτρων καί την έν γένει οικονομικήν πρόοδον της χώρας.

Διάτοϋ άρθρου 63 ορίζονται οί πόροι τών Επιμελητηρίων 
τούτων.

Διά τοϋ άρθρου 64 συνιστάται το πρώτον αντιπροσωπευ
τικόν δργανον τών Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών Επι
μελητηρίων υπό την επωνυμίαν «Ένωσις Επαγγελματικών 
καί Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων της Ελλάδος», μέλη της 
οποίας είναι έκτος τών ’Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών 
’Επιμελητηρίων της χώρας καί τα μικτά ’Εμπορικά καί 
Βιομηχανικά ’Επιμελητήρια άτινα έχουν άνεξάρτητα Έπαγ- 
γελματοβιοτεχνικά τμήματα. 'Η σύστασις τοϋ οργάνου 
τούτου αποβλέπει εις τήν ταχείαν έκφρασιν της συνιστα- 
μένης τών γνωμών τών άνωτέρω Επιμελητηρίων έπί θε
μάτων Έθνικοϋ ένδιαφέροντος τά όποια ένδιαφέρουν τάς 
τάξεις των καί της ενιαίας έκπροσωπήσεως τούτων εις τό 
εξωτερικόν έπί θεμάτων Έθνικοϋ ενδιαφέροντος χωρίς νά 
περιορίζεται ή αυτοτέλεια τών ’Επιμελητηρίων, έφ’ όσον 
π'ρέκειται περί θεμάτων της περιφερείας των.

Επίσης διά τοϋ άρθρου τούτου καθορίζονται τά τών οργά
νων διοικήσεως της Ένώσεως τά τοϋ κανονισμού λειτουρ
γίας αυτής ώς καί τά τής Έποπτείας ταύτης.

Διά τοϋ άρθρου 65 παρέχεται ή δυνατότης ένώσεως εις 
μίαν ένωσιν τών υπό τών άρθρων 50 καί 64 προβλεπομένων 
'Ενώσεων.

Τέλος τά άρθρα 66, 67, 68, 69, 70 καί 71 άναφέρονται 
εις τάς ποινικάς καί μεταβατικάς διατάξεις. Εϊδικώτερον 
διά τοϋ άρθρου 66 καθορίζονται αί ποινικαί κυρώσεις διά 
τάς παραβάσεις των διατάξεων τοϋ Νόμου.

Διά τοϋ άρθρου 67 καταργεϊται ή μέχρι σήμερον ύφιστα- 
μένη διάκρισις τών ’Εμπορικών καί Βιομηχανικών ’Επιμε
λητηρίων εις Κεντρικά καί Περιφερειακά δεδομένου ότι 
δεν ύφίσταται διαφορά ώς προς τούς σκοπούς καί τάς άρμο- 
διότητας τών Κεντρικών καί Περιφερειακών ’Επιμελητη
ρίων.

Διά τοϋ άρθρου 70 ορίζεται ότι ή θητεία τών υφισταμένων 
Διοικητικών Συμβουλίων τών ’Επιμελητηρίων, καί καθο
ρίζεται ό χρόνος διενεργείας νέων έκλογών.

Έν Άθήναις τή 15 ’Ιανουάριου 1980 
Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυβεονήσεω: Έθν. Παιδ. καί Θρ/μάτων
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΟΥΛΟΣ I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Δικαιοσύνης Οικονομικών
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α. ΚΑΝΈΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έμποοίου
Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΣ

Έεγασίας 
Κ. ΛΑΣΚΑΡΕΣ

Κοινωνικών Ύπηε
Σ. ΔΟΞΙΑΔΗ

εσιων
ν

ΠΙΝΑΞ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Α. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗ
ΤΗΡΙΩΝ

Άρθρον 1 παρ. 1 A. Ν. 1579.1939.
Τά Εμπορικά καί Βιομηχανικά Επιμελητήρια, είναι 

υποχρεωτικά! ενώσεις έμπορων καί βιομηχάνων ώρισμένης 
περιφερείας, άποτελοϋσι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι
καίου καί σκοποϋσι τή·/ εντός τών ορίων τών γενικών συμ
φερόντων τοϋ Κράτους καί τής Εθνικής Οικονομίας προ
στασίαν τών συμφερόντων τοϋ Εμπορίου καί τής Βιομη
χανίας τής περιφερείας των,

Άρθρον 1 παρ. 2 A. Ν. 1579/1939.
Ή ίδρυσις τών Εμπορικών καί Βιομηχανικών Επιμε

λητηρίων γίνεται διά Β. Διατάγματος έκδιδομένου τή προ-

τάσει τοϋ έπί τοϋ Εμπορίου "Υπουργού καί όρίζοντος τήν 
περιφέρειαν καί τήν έδραν τοϋ ’Επιμελητηρίου.''

Άρθρον 1 παρ. 6 Ν. Δ. 328/47.--------------
Διά Διαταγμάτων έκδιδομένων, προτάσει τοϋ έπί τοϋ 

Εμπορίου Υπουργού δύνανται λόγω έλλείψεως έπαρκών 
έσόδων ή λόγω περιωρισμένης έμπορικής κινήσεως νά 
καταργώνται Κεντρικά ή Περιφερειακά Εμπορικά καί Βιο
μηχανικά Επιμελητήρια ή νά μετατρέπωνται Κεντρικά εις 
Περιφερειακά τοιαϋτα.

Δι’ όμοιων Διαταγμάτων θέλουσι καθορισθή τά τής άπο- 
ζημιώσεως τών υπαλλήλων τών καταργουμένων Επιμε
λητηρίων ή τής έντάξεως αυτών εις άλλα Επιμελητήρια 
ώς καί πάσα λεπτομέρεια άφορώσα τήν περιουσίαν τών 
καταργουμένων Επιμελητηρίων.

Άρθρον 1 παρ. 3 A. Ν. 1579/1939.
Μέλη τών Εμπορικών καί Βιομηχανικών Επιμελητη

ρίων είναι έκ τοϋ νόμου πάντες οί έν τή περιφερεία έκάστου 
έμποροι καί βιομήχανοι, συμπεριλαμβανομένων καί τών 
καθαρώς έμπορικών σκοπών συνεταιρισμών, προμήθειας, 
κοινής πωλήσεως καί καταναλώσεως.

Άρθρον 16 A. Ν. 1579/1939 καί άεθρον 2 παρ. 2 έδάφ. 
2 A. Ν. 981/1946 καί άρθρον 3 παραγρ. γ' Β. Δ. 491/65.

Διά πάσαν άμφισβήτησιν διά τήν κ.ατάταξιν βιοτέχνου 
ή έπαγγελματίου ή καί κατηγορίας έκ τών μή κ.ατονομαζο- 
μένων έν τώ Ν. 3305/1925 προερχομένη έκ μέρους τοϋ 
βιοτέχνου ή Έπαγγελματίου ή τών Επιμελητηρίων άπο- 
φαίνεται άνεκκλήτως τριμελής Έπιτροτή.

1) Έξ ενός δημοσίου υπαλλήλου όριζομένου ώς Προέ
δρου μετά τοϋ άναπληρωτοΰ του ύπό τοϋ Υπουργού Εμ
πορίου ή τοϋ Νομάρχου κατά περίπτωσιν. 2) Έξ ενός μέ
λους έκάστου τών Επιμελητηρίων μεταξύ τών όποιων ύφί- 
σταται ή άμφισβήτηση όριζομένου μετά τοϋ άναπληρωτοΰ 
του ύπό τής Διοικήσεως αύτών. Χρέη Γραμματέως έκ.τελεϊ 
υπάλληλος τών οικείων Επιμελητηρίων οριζόμενος μετά 
τοϋ άναπληρωτοΰ του ύπό τοϋ Προέδρου τής Επιτροπής.

Εις τόν Πρόεδρον τής Επιτροπής καταβάλλονται τά 
τυχόν οδοιπορικά έξοδα καί άποζημιώσεως οριζόμενα δι’ 
άποφάσεως τοϋ Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (Εμπο
ρίου) καί βαρύνουσι συμμέτρως τά οικεία Επιμελητήρια.

Άρθον 54 Ν. 184/1914.
1. Ό άσκών έμπόριον ή βιομηχανίαν ύποχρεοϋται ίνα 

εντός δύο μηνών από τής ένάρξεως τών έργασιών άναγγεί- 
λη τούτο εις τά Επιμελητήρια, όπου έχει τό κύριον γρα- 
φεϊον του καί τά υποκαταστήματα. Εντός τοϋ αυτού 
χρόνου, ύποχρεοϋται νά άναγγείλη πάσαν μεταβολήν. Έπί 
Εταιρειών την ύποχρέωσιν φέρει ό Διευθυντής αύτών.

Ή αναγγελία ύπογράφεται ύπό τοϋ άναγγέλοντος καί 
περιέχει τά έξής : α) τό όνομα, έπώνυμον καί κατοικίαν 
τοϋ έμπορου, τών μελών τής Εταιρείας, όμορρύθμων ή 
έτερορρύθμων καί τών διοικητών τής ανωνύμου, β) τήν
εμπορικήν επωνυμίαν η την εταιρικήν επωνυμίαν υφ ην
διεξάγονται αί έργασιαι ώς και τον τυχο ν διακριτικόν
τίτλον τής έπιχειρήσεως• ϊ) τήν έδραν και τό είδος τής
έπιχειρήσεως, τούς κλάδους αυτής, τούς πράκτορας ή
άντιπροσώπους και επι ανωνύμων εταιρειών τούς διαχεί-
ριστας η τους επ ονοματι της εταιρείας υπογράφοντας και 
τά κεφάλαια.

Άρθρον 1 Ν.Δ. 2/16.11.1923.
1. Έπί τή βάσει τών αναγγελιών τούτων τά Έπιιμε/.η-

τηρια τηεουσι πρωτοκοΛΛον των εμπορικών και βιομηχανι
κών επωνυμιών. Οί δικαιούμενοι νά ύπογράφωσι τήν επω
νυμίαν ύπογράφουσιν εις τήν οίκείαν σελίδα τοϋ πρωτοκόλ
λου.

2. Ό Πεόεδρος προβαίνει έξ έπαγγέλματος εις τήν πρω- 
τοκόλλησιν τών έπωνυμιών. ών δεν έγένετο έκουσία αναγ
γελία.

Άρθον 56 Ν. 184/1914.
1. Το πρωτόγολλον περιέχει : α) τόν αριθμόν καί τή( 

χρονολογίαν τής έγγραφή: τής έπωνυμίας ή έταιρείας. βν
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ονομχ, - έπώνυμον καί κατοικίαν τοϋ άναγγείλαντος, γ) 
τήν εμπορικήν ή εταιρικήν έ—ωνυμίαν ή τον διακριτικόν 
τίτλον της έπιχειρήσεως, τό άντικείμενον αυτής, τά κεφά
λαια έπί εταιρειών καί όσα εν τώ άρθρω 54 αναγράφονται, 
ό) πάσαν έγγραφήν σχετικήν ιερός μεταβολήν, παϋσιν ή 
διάλυσιν έ—ωνυμίας ή εταιρείας.

2. Παρά τώ Έπιμελητηρίω τηρείται αλφαβητικόν εύ- 
ρετήριον των έγγεαφομένων έμπορτκών ή εταιρικών έπω- 
νυαιών.

“ΛρΟον 57 X. 184-1914^
Διά —άσαν έσφαλμένην εγγραφήν έν τώ έμπορικώ πρω

τοκολλώ ε—'.τρέπεται προσφυγή εις τον Πρόεδρον τών ΓΊρω- 
τοδ'.κών όστις δικάζει κατά τήν έπ’ άναφορα διαδικασίαν 
καί μετά πρόσκλησιν τοϋ Προέδρου τοϋ Επιμελητηρίου 
καί παντός ενδιαφερομένου.

"Αρθρον 5S Ν. 184/1914.
1. Πάσα νέα επωνυμία πρέπει νά διαφέρη κατά τρόπον 

ευδιάκριτου τών εγγεγραμμένων έν τώ αύτώ προυτοκόλ- 
λω τοιούτων. ’Εάν τό ονοματεπώνυμον.τοϋ εμπόρου όμοιά- 
ζη προς επωνυμίαν π ρ ο ε γγ ε γ ρ α μ μ έ νη ν ύποχρεοϋται νά 
προσθέση διακριτικόν τί, όπως διακρίνηται σαφώς της 
ήδη εγγεγραμμένης.

2. *0 κάτοχος τής επωνυμίας, ό κληρονόμος ή ειδικός 
διάδοχος της επωνυμίας, ή τοϋ διακριτικού τής έπιχειρή- 
σεως τίτλου άποκτα δικαίωμα άποκλειστικόν νά μεταχει- 
ρίζηται ταύτην, νά ύπογράφη καί συναλλάσηται, ένάγη καί 
ένάγηται δι’ αυτής, νά ζητή δέ καί δι’ άγωγής τήν προστα
σίαν τοϋ τοιούτου δικαιώματος αΰτοϋ.

Αί ύπάρχουσαι έπωνυμίαι πρέπει νά δηλωθώσιν εντός 4 
μηνών από τής κατά τον παρόντα Α μ ον καταρτίσεως ;τοϋ 
οικείου ’Επιμελητηρίου. :-

"Αρθρον 1 παρ. 4 A. Ν. 1579/39.
"Οργανα τών ’Επιμελητηρίων είναι τό Διοικητικόν Συμ- 

βούλιον καί ή Διοικητική ’Επιτροπή.
"Αρθρον 1 παρ. 2 A. Ν. 1579/39 ώς έτροποποιήθη υπό 

τοϋ άρθρου 1 τοϋ A. Ν. 466/1945.
Ό άριθμός τών μελών τοϋ Διοικητικοί Συμβουλίου ορί

ζεται διά τοϋ ιδρυτικοί τοϋ ’Επιμελητηρίου Β. Διατάγμα
τος, δεν δύναται δέ νά είναι, εκτός τών έκ τοϋ νόμου μελών, 
ανώτερος τών 50 ούτε κατώτερος τών 25.

Κατ’ έςαίρεσιν τό άνωτέρω όριον τοϋ αριθμού τών μελών 
διά τό Έπιμελητήριον ’Αθηνών, έκτος τών έκ τοϋ Δόμου 
τοιούτων, ορίζεται εις 60.

Επίσης κατ’ έςαίρεσιν δύναται διά Β. Διατάγματος νά 
όρισθή εις 60 ό άριθμός τών μελών τοϋ Διοικητικοί Συμ
βουλίου τών Επιμελητηρίων Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης.

"Αρθρον 2 παρ. 1 A. Ν. 1579/1939.
Τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου είναι αιρετά. 
"Αρθρον 2 παο. 2 έδαφ. 1 A. Ν. 1579/39.
Ή θητεία τών αιρετών μελών τοϋ Διοικητικοί Συμβου

λίου είναι εξαετής.
Κατά τριετίαν όμως άνανεοίται τό ήμισυ τών αιρετών 

μελών έκάστου τμήματος καί έπί περιττοί αριθμοί, τό 
μεγαλύτερον μέρος.

Οί έξερχόμενοι καθορίζονται διά μέν τήν πρώτην τριε
τίαν άπό τής έφαρμογής τοϋ παρόντος, διά κληρώσεως, 
κατόπιν δέ κατ’ αρχαιότητα έκλογής.

Οί έξερχόμενοι είναι έκ νέου έκλέξιμοι.
"Αρθρον μόνον παρ. 2 έδ. 2 Ν. 1477/50.
’Επίσης διά Β. Διαταγμάτων θά καθορίζηται ή σύνθε- 

σις τής Διοικήσεως τών καθ’ εκαστα Κεντρικών καί Περι
φερειακών ’Επιμελητηρίων εις τήν περιφέρειαν τών όποιων 
δεν ύφίσταται αυτοτελές ’Επαγγελματικόν τοιοϋτον άνα- 
λόγως τών κατά τόπους ειδικών συνθηκών αυτών.

"Αρθρον 2 παε. 3 A. Ν. 1579/1939.
"Αρθρα 4 καί 19 παρ. 1 X. Δ. 2429/1940'.
Τοϋ Συμβουλίου μετέχουσιν έκ τοϋ Νόμου μετά ψήφου ό 

Διευθυντής τοϋ Υποκαταστήματος τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, ό Διευθυντής τοϋ 'Υποκαταστήματος τής Έθν. Τρα

πέζης, ό Πρόεδρος τοϋ έν τή έδρα τοϋ ’Επιμελητηρίου 
Χρηματηστηρίου" ’Εμπορευμάτων, ό Πρόεδρος τοϋ ’Επαγ
γελματικοί ’Επιμελητηρίου ή ό Πρόεδρος τής Όμοσπον-' 
δίας Έπαγγελματιων εις ήν περίπτωσιν δέν ύφίσταται 
’Επαγγελματικόν Έπιμελητήριον, ό Πρόεδρος τοϋ Βιο
τεχνικοί ’Επιμελητηρίου, ό Πρόεδρος τοϋ Συνδέσμου Βιο- 
μηχάνων καί ό Πρόεδρος τοϋ ’Εμπορικοί Συλλόγου τής 
έ'δρας τοϋ Επιμελητηρίου καί έν περιπτώσει ΰπάρςεως πλει- 
όνων τοϋ ενός ’Εμπορικών Συλλόγων, τοϋ άρχχιοτέρου αυ
τών. Διά τό Έπιμελητήριον ’Αθηνών, ώς άντιπροσωποι 
τών Τραπεζών τής Ελλάδος καί Εθνικής μετέχουσιν εις 
τό Συμβούλιου ανώτεροι υπάλληλοι αυτών.

"Αρθρον 1 παρ. 20 X. Δ. 2/16.11.1923.
1. Τά Επιμελητήρια δικαιούνται νά έκλέγωσι καί άντε- 

πιστέλλοντα μέλη κατοικ.οϋντα έντός ή έκτος τής περιφέ
ρειας των καί μεταξύ προσώπων μή έμπορων, άλλ’ έχόντων 
έμτ.ρρικάφ καί οικονομικής γνώσεις, τών οποίων όμως ό 
άριθμός δέν δύναται νά ύπερβή τον άριθμόν τών διοικούντων 
α ελών.

"Αρθρον 19 παρ. 2 Ν. 184/1914.
2. Τά μέλη ταϋτα εχουσι μόνον συμβουλευτικήν φήφον 

κατά τάς συνεδριάσεις τών Επιμελητηρίων, εις τάς όποιας 
εχουσι δικαίωμα νά παρίστανται καί συσκέπτωνται.
—"Αρθρον 1-Ν, Δ. 328/47--------------------------------------------

"Αρθρον 1 παρ. 33 Ν. Δ. 2/16.11.1923.
Ή Διοίκησις τών νεοϊδρυομένων Επιμελητηρίων άνα- 

τίθεται δι’ άποφάσεως τοϋ έπί τοϋ Εμπορίου Υπουργοί 
εις προσωρινήν πενταμελή Διοικούσαν ’Επιτροπήν έξ έμπο
ρων καί βιομηχάνων τής περιφέρειας τοϋ ίδρυομένου Επι
μελητηρίου.

Διά τής ιδίας άποφάσεως ορίζεται καί ό Πρόεδρος καί 
’Αντιπρόεδρος τής προσωρινής Επιτροπής. Ή Επιτροπή 
αυτή έντός τριών μηνών άπό τοϋ διορισμοί της έπιμελεΐται 
τής συντάξεως τοϋ ύπό τοϋ άρθρου 1 παρ. 33 Ν. Δ. 2/16. 
11.1923 προβλεπομένου πρωτοκόλλου τών Εμπορικών καί 
Βιομηχανικών έπωνυμιών τοϋ Επιμελητηρίου βάσει τοϋ 
όποιου καί θέλει ένεργηθή ή εκλογή τής οριστικής διοτκή- 
σεως αΰτοϋ συμφώνως προς τά ύπό τοϋ άρθρου 4 τοϋ A. Ν. 
1579/39 διαλαμβανόμενα.

"Αρθρον 1 παρ. 16 Ν. Δ. 2/16.11.1923.
Εκλογείς είναι πάντες οί έγγεγραμμένοι εις τό μητρώον 

έπωνυμιών τοϋ Επιμελητηρίου.
"Αρθρον 4 Ν. 1S63/1920.
Διά τάς όμορρύθμους ή ετερορρύθμους εταιρείας δικαίωμα 

ψήφου εχουσι πάντες οί όμόρρυθμοι έταΐροι. "Εχουσι προσέτι 
δικαίωμα ψήφου ό Διευθυντής ή ό Διευθύνων Σύμβουλος 
άνωνύμου εταιρείας καί δύο έκ τών συμβουλών εκαστης 
ύπ’ αύτής ύποδεικνυόμενοι, έφ’ όσον δέν άσχολοΰντχι καί 
εις έτερον έπάγγελμα άσχετον μέ τό έμπόριον.

Ύπό τάς άνωτέρω προϋποθέσεις δικαιούνται νά ψηφί- 
σωσι καί γυναίκες ή άνήλικοι έμπορευόμενοι καί τάς οι
κείας διατάξεις τοϋ έμπορικοϋ νόμου.

"Αρθρον 4 Ν. 1863/1920.
Οΰδείς δύναται νά έχη πλείονας τής μιας ψήφου.
"Αρθρον 5 Ν. 184/14.
’Αποκλείονται τής έν τώ καταλόγω έγγραφής καί στε

ρούνται δικαιώματος ψήφου καί άν έκ παραδρομής έγγρά- 
φώσιν οί καταδικασθέντες έπί κακουργήματι ή έπί πλημμε- 
λήματι έκ τών έν τώ άρθρω 22 τοϋ Ποινικοί Νόμου ορι
ζόμενων, ή έπί λαθρεμπορία ή έπί παραβάσει τών νόμων 
περί φορολογίας τοϋ καπνοί καί σιγαροχάρτου καί τών ει
δών μονοπωλίου, ή έπί άξιοποίνω πράξει τοϋ άρθρου I 
τοϋ Γ. Π. Μ. (3940) τοϋ 1911 νόμου περί προστατευτικών 
μέτρων υπέρ τών δανειστών τών διατάξεων τοϋ Νόμου 
Γ. Ω. Λ. Ζ. (3837) τοϋ 1911 περί συμβατικοί τόκου, το
κογλυφίας καί αισχροκέρδειας, ως καί οί κηρυχθέντες εις 
κατάστασιν πτωχεύσεως καί μήπω άποκατασταθέντες καί 
έν γένει οί κατά τούς κειμένους νόμους έστερημένοι τών 
πολιτικών των δικαίων.
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Άρθρον 6 παρ. 1 έδ. δ. Ν. Δ. 328/47.
Μέλη των Επιμελητηρίων, μή έκπληρώσαντα τάς προς 

τά ’Επιμελητήρια υποχρεώσεις των στερούνται τοϋ δικαι
ώματος τοϋ έκλέγειν καί έκλέγεσθαι.

Άρθρον 6 A. Ν. 1579/39 καί άρθρ. 6 παρ. 1 έδ. δ Ν. 
328/47.

Εκλόγιμοι είναι οί εχοντες τα προσόντα τοϋ έκλογέως 
Ελληνες υπήκοοι, οί έξασκοϋντες άπό πενταετίας τουλά
χιστον το επάγγελμά των καί εχοντες εκπληρώσει τάς προς 
-ό Έπιμελητήριον υποχρεώσεις των.

"Αρθρον 9 Ν. 1SS3/1920.
Καθ’ έκάστην τριετίαν γίνεται ή σύνταξις των καταλόγων. 
"Αρθρον 3 παρ. 1 A. Ν. 1579/39.
Έκαστον Έπιμελητήριον διαιρείται εις δύο τμήματα τό 

Εμπορικόν καί τό Βιομηχανικόν.
"Αρθρον 4 παρ. 1 A. Ν. 1579/39.
'Η εκλογή των αιρετών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβου- 

,ίου γίνεται κατά κατηγορίας επαγγελμάτων, συμφώνοις 
ιέ την εις τμήματα διχίρεσιν τοϋ ’Επιμελητηρίου.

"Αρθρον 3 παρ. 2 A. Ν. 1579/39.
Διά πράξεως τοϋ 'Τπουργοϋ Εμπορίου και μετά γνώ- 

ιην τοϋ οικείου ’Επιμελητηρίου δύνχται ν’ αΰξηθή ό άρι- 
μός τών τμημάτων.

"Αρθρον 4 παρ. 2 A. Ν. 1579/39.
...."Αρθρον 1..Ν, 3200/55. . . . ...____ ...

'Η διαίρεσις τών τμημάτων εις κατηγορίας καθ’ ήν καθο
ρίζεται ταυτοχρόνως καί ό αριθμός τών παρά τώ Διοικητικώ 
2υμβουλίω άντιπροσώπων έκάστης, γίνεται διά πράξεως 
-οΰ έπί τοϋ Εμπορίου 'Τπουργοϋ ή τοϋ οικείου Νομάρχου 
ιετά γνωμοδότησιν τής κατά το έπόμενον έδάφιον Εκλο
γικής Επιτροπής.

"Αρθρον 4 παρ. 3 A. Ν. 1579/39.
"Αρθρον 1 Ν. 3200/55.
"Αρθρον 2 παρ. 4 Ν. Δ. 328/47.
Ή εκλογή διεξάγεται μερίμνη καί υπό έποπτείαν ’Εκ

λογικής ’Επιτροπής άποτελουμένης έξ ενός Πρωτοδίκου 
τής έδρας τοϋ Επιμελητηρίου, ελλείψει Πρωτοδικείου έκ 
:οϋ Είρηνοδίκου, ενός άνωτέρου δημοσίου υπαλλήλου, ορι
ζόμενου ύπό τοϋ 'Τπουργοϋ Εμπορίου ή τοϋ οικείου Νο- 
ιάρχου καί ενός αντιπροσώπου τοϋ ’Επιμελητηρίου.

Εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν εν ή περισσότερα μέλη 
ής ’Εκλογικής Επιτροπής, λόγω άπουσίας ή έτέρου κω- 
.ύματος, δεν δύνανται νά μετάσχωσι αυτής αντικαθίσταν
ται δι’ ετέρων κατά τάς κειμένας διατάξεις.

"Αρθρον 4 παρ. 4 A. Ν. 1579/39.
Τά τής εκλογικής διαδικασίας, ό τρόπος άσκήσεως τοϋ 

εκλογικού δικαιώματος, ή σύνταξις τών εκλογικών καταλό- 
;ων, τά τής άνακηρύξεως τών υποψηφίων, τά τοϋ καταβλη- 
-έου παράβολου, τά τής άποζημιώσεως τής εκλογικής ’Επι
τροπής καί πάσαι αί σχετικαί πρός τήν προπαρασκευήν 
'.αί τήν διεξαγωγήν τών εκλογών λεπτομέρεια·, καθορί
ζονται διά Β. Διαταγμάτιον.

"Αρθρον 2 παρ. 2 έδ. 3 A. Ν. 1579/39.
Διά νά είναι έγκυρος ή εκλογή τακτικοϋ ή άναπληρωμα- 

ικοϋ συμβούλου, δέον ούτος νά έχη συγκεντρώση τουλά
χιστον τό 1/5 τοϋ άριθμοϋ τών ψηφισάντων κατά τήν έκ- 
ογήν.
Έν περιπτώσει μή συγκεντ ρ ώ σε ω ς τοϋ ελάχιστου τού

του ορίου ψήφων ή έδρα πληροϋτα: διά διορισμοϋ ύπό τοϋ 
Τπουρνοϋ Έειπορίου.

"Αρθρον 2 παρ. 2 έδ. 4 Α. Ν. 1579,39.
Ή έξ οίωνδήποτε λόγων κενωθεϊσα Οέσις αίρετοϋ μέ- 

.ους συμπληροϋται προσωρινώς έκ τοϋ πίνακος τών έπι- 
αχόντων εις τάς τελευταίας έκλογάς κατα σειράν έπιτυ- 
γίας, καταλαμβάνεται όμως όριστικώς δι’ έκλογής κατά 
:ήν προσεχή άνανέωσιν.

Εις περίπτωσιν καθ’ ήν δεν ύπάρχουσιν επιλαχόντες ή 
έδρα πληροϋται διά διορισμού ύπό τοϋ Π πουργοϋ Έμπο- 
:ίου.

Άρθρον 2 παρ. 3 Ν. Δ. 328/47.
Αί μή πληρωθεϊσαι θέσεις καί μετά τήν επαναληπτικήν 

εκλογήν πληροϋνται διά διορισμού ύπό τοϋ 'Τπουργοϋ-Εμ
πορίου. ' --------- -------

Άρθρον 2 Ν. Δ. 328/47.
Έν περιπτώσει καθ’ ήν δεν ήθελε πληρωθή κατά τήν 

τελευταίαν εκλογήν μία ή καί περισσότερα·, θέσεις αιρετών 
μελών, λόγω μή υποβολής ΰποψηφιότητος. ή εκλογή επα
ναλαμβάνεται έντος 10 ήμερών άπό τής έπικυρώσεως 
τών αποτελεσμάτων τών έκλογών. Ή επαναληπτική 
εκλογή ένεργεΐται ύπό τής αύτής Εκλογικής Επιτροπής 
έπί τή βάσει τών ΐδίουν εκλογικών καταλόγων. Αί σχετικαί 
αιτήσεις ΰποψηφιότητος ύποβάλλονται τό άργότερον τρεις 
ημέρας πρό τής επαναληπτικής εκλογής ή άνακήρυξις δέ 
τών ύποψηφίων γίνεται τήν έπομένην τής λήξεως τής προ
θεσμίας ύποβο/.ής ύποψηφιότητος.

Άρθρον 12 Ν. 184/1914.
Τό κύρος τής εκλογής έκδικάζεται ύπό τοϋ έν τή έδρα 

τοϋ Επιμελητηρίου Προέδρου τών Πρωτοδικών ενώπιον 
τοϋ οποίου είναι δεκτή πάσα ένστασις, ύποβχλλομένη διά 
κοινοποιήσεως έντός τριών ήμερών άπό τής εκλογής.

Ή συζήτησις γίνεται δημοσία, τήν πρώτην δικάσιμον 
μετά τήν ύποβολήν τής ένστάσεως ή τήν ύπό τοϋ Προέδρου 
όριζομένην καί διά τοιχοκολλήσεως γνωστοπο ιουμένην δι
κάσιμον.

'Η άπόφασις τοϋ Προέδρου έκδίδεται εντός A 5 ήμερών 
άπό τής εκλογής, δεν άπόκειται δέ εις ούδέν ένδικον μέσον.

Άρθρον 14 παρ. 1 Ν. 1S4/14.
Τά Επιμελητήρια συνεδριάζουσιν εΐτε έν συνόλω διά 

ζητήματα άφορώντα γενικώτερα αύτών συμφέροντα εΐτε 
κατά τμήματα ή κατηγορίας ή συνομοταξίας έπαγγελμά- 
των διά ζητήματα άφορώντα εις ειδικά αύτών συαφέροντα. 

Άρθρον 12 Ν. 1863/1920.
'Η έν συνόλω συνεδρίασις είναι νόμιμος άν παρευρίσκε- 

ται τό τρίτον τών μελών. Αί συνεδριάσεις τών τμημάτων, 
άν παρευρίσκηται τό ήμισυ.

Άρθρον 14 παρ. 2 Ν. 184/14.
Αί συνεδριάσεις τών Επιμελητηρίων είναι δημόσιχι, άλλά 

δύνανται τά Επιμελητήρια νά μή δημοσιεύσωσι περίληψιν 
τών πρακτικών «ορισμένης συζητήσεως ή νά μή έπιτρέψω- 
σιν τήν δημοσίαν συζήτησιν.

Άρθρον 14 παρ. 4 Ν. 184/14.
Τά μέλη καλούνται εις συνεδρίαν ύπό τοϋ Προέδρου τέσ- 

σαρας τουλάχιστον ήμέρας πρό τής συνεδριάσεως, έκτος 
έπειγουσών περιστάσεων.

Άρθρον U παρ. 5 Ν. 1S4/14.
’Εάν κατά τήν ήμέραν ήν ορίζει ή πρόσκλησις δέν κα- 

τορθωθή απαρτία ό Πρόεδρος καλεϊ έκ νέου τά μέλη δι’ 
άλλην ήμέραν, έντός δέκα ήμερών άπό τής μχτχιωΟείσης 
συνεδρίας όπότε ή συνεδρίασις είναι νόμιμος. όσοιδήποτε 
καί άν προσέλθωσιν.

Άρθρον 15 Ν. 1S4/14.
Αί άποφάσεις λχμβάνοντχι κατ’ άπόλυτον πλειοψηφίαν 

τών παρόντων μελών καί καταχωρίζονται έν τώ έπί τούτω 
τηρουμένω βιβλίω τών πρακτικών.

Έν ΐσοψηφία κατισχύει ή ψήφος τοϋ Προέδρου ή τοϋ άνα- 
πληροϋντος αυτόν.

Έπί μυστικών ψηφοφοριών, έν ΐσοψηφία. ή πρότασις 
άποεοίπτετχι.

"Αρθρον 16 Ν. 184/14.
Αί άποφάσεις τών Επιμελητηρίων ύποβχλλονται έντός 

15 ήμερών εις τό ' Γπουργεΐον Εμπορίου τοιχοκο/ά.οϋνται 
δέ εΐε το κατάστηκα τών Έπικελητηεϊων.

Άρθρον 20 Ν. 3 84/14.
'Ο Νομάρχης ή ό Πρόεδρος Πρωτοδικών τής έδρας τοϋ Ε

πιμελητηρίου ή άλλος -υπάλληλος τοϋ ' Υπουργείου Εμπορίου 
λαβών εντολήν τοϋ ' Τπουργοϋ, δικαιούται νά παρίσταται εις 
τάς συνεδριάσεις τών Επιμελητηρίων ή τάς συνελεύσεις 
τών έκλογέων καί νά μετέχη τών συζητήσεων άνευ δικαιώ- 
ματος ψήφου.



— —

Επίσης οι-Δήμαρχοι της περιφέρειας και οί Πρόεδροι 
των Κοινοτήτων δικαιούνται νά μετέχωσι άνευ ψήφου τών 
συζητήσεων καί νά εΐσηγώνται —ροτάσεις.

Διαταγή τοϋ 'Υπουργού Εμπορίου επιτρέπεται νά προε- 
δρεύη συνεδριάσεώς τίνος τών Επιμελητηρίων ή συνελεύσεως 
τών εκλογέων ό Νουάεχης ή ό Πεόεδεοε τών -Πρωτοδικών. 

Άρθρον 7 Α.Ν. 1579/39
Παν μέλος τοΰ Δ. Συμβουλίου άπέχον άδικαιολογήτως 

επί τρεις μήνας συνεχώς τών συνεδριάσεων κηρύσσεται 
έκπτωτον Si* άποσάσεω; τοϋ 'Υπουργού Έαπορίου. 

"Αρθρον 7 Ν. 504/76
Ή Υπηρεσία τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 

είναι τιμητική μή έπιτρεπομένης τής καταβολής άποζημιώ- 
σεως ΰπό τοϋ Επιμελητηρίου.

Κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται ή χορήγησις εις τον Πρόε- 
ipsv καί τά μέλη τής Διοικητικής Επιτροπής έςόοων παρπ- 
ττάτεων, τό ποιόν τών όποιων καύορίζεται μετά γνώμην τον 
Διοικητικού Συμβουλίου ό'.’ άποφάσεως τού Υπουργού 'Εμπο
ρίου.

Εις τούς έκτος έδρας τοϋ Επιμελητηρίου μετακινου- 
μένους διά τάς ύπηρεσιακάς αΰτοϋ άνάγκας Συμβούλους 
καταβάλλονται α) οδοιπορικά έξοδα κατά τά ΐσχύοντα 
περί Δημοσίων 'Υπαλλήλων καί β) αί λοιπαί ήμερήσιαι 
δαπάναι, αίτινες καθοριζόμενα’, έκάστοτε ΰπό τής Διοι
κητικήν “Επιτροπής, δεν δύναντατ νά ύπερβαίνουν-τό εν 
τριακοστον (1/30) τοϋ βασικοϋ μισθοϋ Γενικοϋ Διευ- 
θυντοϋ ’Επιμελητηρίου

Άρθρον 3 Ν.Δ. 32S/47.
Επίσης δύναται μεθ’ έκάστην εκλογήν τοΰ Διοικητικού 

Συμβουλίου καί διά πλειοψηφίας τών 2/3 τοϋ. συν λου τών 
μελών αΰτοϋ νά διορίζωνται μέλη αυτών έκ τοΰ Ν .μου διά 
μίαν τριετίαν καί οί έπί εξαετίαν τουλάχιστον διατελέσαντες- 
Πρόεδροι τών Εμπορικών καί Βιομηχανικών Επιμελητηρίων 
έφ’ όσον είναι μέλη αύτών.

Άρθρον 21 παρ. 1 έδ. 2 Ν. 1S4/14.
Ό Πρόεδρος τοϋ Επιμελητηρίου καί τά μέλη αΰτοϋ 

κατά τάς επισήμους έορτάς καί τάς τελετάς έχουσιν θέσιν 
άμέσως μετά τον Πρόεδρον καί τά μέλη τοΰ Πρωτοδικείου 
ή μετά τον Εΐρηνοδίκην, όπου Πρωτοδικείου δεν ύπάρ- 
λεί·

Άρθρον 2 έδ. 1- 3 Ν.Δ. 2649/53.
Τά Διοικητικά Συμβούλια τών Εμπορικών καί Βιομη

χανικών Επιμελητηρίων δύνανται νά διαλυθώσιν δι’ 
άποφάσεως τοϋ έπί τοΰ Εμπορίου 'Υπουργού, ενεκεν πα- 
ρεκκλίσεως έκ τοϋ κυρίου αύτών σκοποϋ ή ενεκεν ατα
ξιών περί τήν διοίκησιν ή τήν έκπλήρωσιν τών έργων αυ
τών, ή δι’ ύπέρβασιν τών καθηκόντων αύτών ή διά παρά- 
βασιν τών διατάξεων τοϋ Νόμου τούτου ή άλλου ή τών έπί 
τή βάσει τούτου έκδιδσμένων 'Υπουργικών ’Αποφάσεων.

Διά της αυτής άποφάσεως ορίζεται ό προς εκλογήν νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου χρόνος καί διορίζεται διά τό 
μεταξύ διάστημα ΰπό τοϋ 'Υπουργού ’Εμπορίου τριμελής 
έξ ενός Δικαστικού καί δύο Διοικητικών ύπαλλήλων Προ
σωρινή Διοικούσα Επιτροπή, ήτις βάσει τών τελευταίων 
έκλογικών καταλόγων θέλει διενεργήσει έκλογάς προς 
άνάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Δύναται κατ’ έξαίρεσιν ό 'Υπουργός ’Εμπορίου νά δια- 
τάσοη τήν μερίμνη της ώς άνω Προσωρινής Διοικούσης 
Επιτροπής σύνταξιν νέων έκλογικών καταλόγων, εις 
περίπτωσιν καθ’ ήν ήθελε διαπιστωθή απώλεια τών τε
λευταίων τοιούτων μιας ή πλειόνων κατηγοριών, ή ότι οί 
ύπάρχοντες ( τελευταίοι κατάλογοι) δέν είναι συντεταγμέ
νοι κατά τά κεκανονισμένα.

Άρθρον 8 παρ. 1- 3 Α.Ν. 1579/39.
Ή Δ. ’Επιτροπή τοϋ Επιμελητηρίου είναι πενταμελής 

απαρτιζόμενη έκ τοϋ Προέδρου, δύο ’Αντιπροέδρων, τοΰ 
Ταμίου καί τοϋ Γενικού Γραμματέως καί εκλέγεται ΰπό 
τοΰ Δ. Συμβουλίου μεταξύ τών μελών αυτού.

Ό Πρόεδρος τοϋ Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων, ό 
Δ/ντής τής Τραπέζης τής Ελλάδος; ό Δ/ντής τής ’Εθνικής

Τραπεζής, ό Πρόεδρος τοϋ ’Επαγγελματικού Επιμελητη
ρίου ή της 'Ομοσπονδίας . ’Επαγγελματιών. ό Πρόεδρος 
τοϋ Συνδέσμου Βιομηχάνων καί ό Πρόεδρος τοϋ ’Εμπορικού 
Συλλόγου εφ’ όσον μετέχουσι τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου Επιμελητηρίου μόνον ΰπό τήν ιδιότητά των ώς μελών 
εκ τοϋ Νόμου, δεν δύνανται νά έκλέγωνται μέλη τής Διοι
κητικής Επιτροπής.

Η εκλογή τοϋ Προέδρου, τών ’Αντιπροέδρων, τοϋ Τα- 
μιου και τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ Επιμελητηρίου 
γίνεται κεχωρισμένως δι’ απολύτου πλειοψηφίας τών μελών 
τοϋ Συμβουλίου, ενεργεϊται δέ αΰτη εντός 15 ημερών άπό 
τής έπικυρώσεως τών εκλογών τών Συμβούλων κατόπιν 
προσκλήσεως τοϋ ' Υπουργού Εμπορίου.

Έν αποτυχία επαναλαμβάνεται μετά 8 ημέρας καί τότε 
αρκεί ή σχετική πλειοψηφία τών παρόντων κατά τήν συ
νεδρίαν μελών.

Άεθοον 15 παο. 1. έδ. 2 Α.Ν. 1863/1920.
Δέν δύνανται νά μετέχωσι ταυτοχρόνους ώς μέλη τής Διοι

κητικής Επιτροπής τοϋ Επιμελητηρίου συγγενείς έξ αίμα
τος ή έξ αγχιστεία; μέχρι 3ου βαθμού, συνεταίροι όμόρ- 
ρυθμοι ή ετερόρρυθμοι τής αυτής εταιρείας, σύμβουλοι μετά 
τοϋ Δ/ντοϋ τής αυτής ανωνύμου εταιρείας.

Άρθρον 2 έδ. 4-6 Ν.Δ. 2649/1953.
Δια τούς έν~τώ πβώτω ~ εδαφίου τόΰ' παρόντος "άρθρου 

λόγους ώς καί κατά τον αύτον ώς άνω τρόπον δύνανται νά 
έκπέσωσι τοϋ ειδικού άξιώματός των ώρισμένα μέλη τής 
Διοικούσης Επιτροπής ή καί ολόκληρος ή Διοικούσα ’Επι
τροπή έφ’ όσον διά τάς ώς άνω ένεργείας ή παραλείψεις 
δέν εύθύνεται τό Διοικητικόν Συμβούλιον άλλά τά μέλη 
ταϋτα. ;Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ή άντικατάστασις τών 
έκπεσόντων μελών θά ένεργηθή δι’ έκλογών έντός 15 ήμερών 
ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου κατά τά ύπό τής κειμένης 
νομοθεσίας προβλεπόμενα. Τά κηρυχθέντα έκπτωτα μέλη 
δέν δύνανται νά έπανεκλεγώσι ώς μέλη τής Διοικητικής 
Επιτροπής προ τής παρελεύσεως έτους άπό τής έκπτουσεώς 
των.

Άρθρον 22 παρ. 1 Ν. 184/14.
Ό Πρόεδρος έκτελεϊ τά διά τοϋ παρόντος νόμου ή άλλων 

διατάξεων άνατεθειμένα αύτώ καθήκοντα, συγκαλεΐ καί 
διευθύνει τάς συνεδριάσεις, ύπογράφει τήν αλληλογραφίαν καί 
πάντα τά έγγραφα, βέβαιοί τήν ύπογραφήν τοϋ Εμπορικού 
ονόματος ή Επωνυμίας τών ’Εμπόρων καί έκδίδει πιστο
ποιητικά έξαγόμενα έκ τοϋ κατά τό άρθρον 56 πρωτοκόλλου 
τών επωνυμιών, ή άλλα αντίγραφα ή πιστοποιητικά σχετικά 
προς τήν αρμοδιότητα τοϋ Επιμελητηρίου.

Άρθρον 22 παρ. 2 Ν. 184/1914.
’Εν άπουσία ή κωλύματι άναπληροϊ αύτον ό ’Αντιπρό

εδρος καί τούτον τό κατά σειράν πρεσβύτερον τών μελών 
τοϋ "Επιμελητηρίου.

Άρθρον 14 Ν. 1S63/20 καί άρθρον 5 Ν.Δ. 328/1947.
Δι’ άποφάσεως τοϋ ’Επιμελητηρίου, λαμβανομένης κατ’ 

απόλυτον πλειοψηφίαν, δύνανται νά κατανέμηται ή ύπογραφή 
τών έγγράφων καί εις τά λοιπά μέλη τής Διοικητικής ’Επι
τροπής, ώς καί είς τον Διευθυντήν, αυτού, ή άλλους άνω- 
τέρους ύπαλλήλους τοϋ Επιμελητηρίου.

Άρθρον 28 Ν.Δ. 184/1914.
Τό ’Επιμελητήριου έκπροσωπεϊ έπί δικαστηρίου καί ενώ

πιον τών ’Αρχών ό Πρόεδρος τής Διοικητικής του ’Επιτρο
πής. Τάς δέ διοικητικάς καί διαχειριστικές πράξεις ένεργεί 
ό Πρόεδρος μετά προηγουμένην άπόφασιν τής Διοικητικής 
’Επιτροπής λαμβανομένην κατ’ άπόλυτον πλειονοψηφίαν 
τών μελών αυτής.

Έν ίσοψηφία τοϋ Προεδρεύοντος λογίζεται διπλή. 
Άρθρον 16 Ν. 184/14.
Ό κανονισμός τών συζητήσεων, ό τρόπος τών ψηφοφόρων 

καί τά άφορώντα τήν έσωτερικήν διοίκησιν ορίζονται διά 
κανονισμού συντασσομένου ύφ’ έκάστου Επιμελητηρίου καί 
έγκρινομένου ύπό τοϋ 'Υπουργού Εμπορίου.



__νΑρ0ρον 25 παρ. 1 £δ. 1 - Ιό Ι\. 184/14 ώς (ΐννεζληρώβΐ) 
ο έδ. δ διά τοϋ άρθρου 16 τοϋ Ν. 1863/20 καί άρθρου 61 
\. 1S4/14, άρθρον 1 —χράγρ. 1 έδάφ. β καί άρθρον 5 παράγρ. 
: έδάφ. α Ν. 504/76 καί άρθρον 14 παράγρ. 1 έδάφ. α κα 
αράγρ. 2 Ν. 30///6.
Τά Επιμελητήρια έχουσι γενικώς τά ύπό των Νόμων ή 
Διαταγμάτων διαγραφόμενα δικα'ώματα ή καθήκοντα, 

δικώτερον δέ :
Γνωμόδοτοϋσι περί νομοσχεδίων καί Β. Διαταγμάτων, 

χετιζομένων προς τδ έμπόριον καί τήν Βιομηχανίαν, περί 
ϊρύσεως έντδς της περιφέρειας αυτών χρηματιστηρίων άξιών 
χί έμπορευμάτων ή συστάσεως Εμπορικών καί Βιομηχα- 
•κών ’Επιμελητηρίων δι’ άποσπάσεως τμήματος έκ τής 
ικχιοδοσίας των, περί τοϋ όρισμοϋ ή της αύξήσεως τοϋ 
ριθμοΰ τών έν έκαστη έμπορ'.κή άγορα τής περιφέρειας των 
εσεων κολλυβιστών καί μεσιτών, περί τής έκτελέσεως δη- 
οσίων έργων καί έπιβολής οδικών καί άλλων φόρων προς 
ιευκόλυνσιν της συγκοινωνίας καί τοϋ έμπορίου έν γένει, 
:ερί τών δρομολογίων, καί ναυτολογίων, ώς καί τής διχ- 
ιμησεως αυτών, τών μεταρρυθμίσεων τοϋ δασμολογίου 
χί τών έαπορικών συμβάσεων μετά ξένων κρατών, περί τών 
χντδς είδους αγορών καί επί παντός μέτρου ή ζητήματος 
ίγοντος τά συμφέροντα τοϋ Έμπορίου, τής Βιομηχανίας 
τών επαγγελμάτων. Αί έπί τών θεμάτων τούτων γνωμο- 

οτήσεις είναι συμβουλευτικαί, άλλά προκαλοϋνται πάντοτε 
φό τής λήψεως οίουδήποτε μέτρου, έκτος άν δεν υπάρχει 
υλικός πρός τοϋτο χρονος~ή συντρέχουσι λόγοι ενέκα τών 

ποιων άποκλείεται ή ζήτησις τής γνωμοδοτήσεως.
Διά τήν γνωμοδότησιν ταύτην τάσσεται διορία πρός 

ποβολήν ταύτης μετά τήν πάροδον τής; διορίας γίνεται 
νέργεια άνευ γνωμοδοτήσεως.

Μελετώσιν, είτε οίκοθεν, είτε τή προσκλήσει τών άρχών, 
:αν ζήτημα συνεχόμενον μέ τό έμπόριον ή τήν βιομηχανίαν, 
'.μέσως ή έμμέσως, συλλέγωσι πληροφορίας ή στατιστικάς 
ιαί παρέχουσι τοιαύτας πρός τάς άρχάς.

Συλλέγωσι στατιστικάς καί άλλας πληροφορίας περί 
ιμπορικής κινήσεως εισαγωγής καί έξαγωγής, δημοσιευο-
ιένας έν τώ δελτιω.

Συλλέγουσι καί άναθεωροϋσι κατά πενταετίαν τάς έπι- 
Γοπίους συνήθειας καί τά έθιμα τά έμπορικά, άναγράφουσι 
ιύτά έν ϊδιαιτέρω βιβλίω όπου σημειοϋται ή σύσκεψις τοϋ 
Επιμελητηρίου, ή κχταλήγουσα εις τό συμπέρασμα τής 
ταραδοχής τοϋ εθίμου ή τής συνήθειας, ώς επίσης σημειοϋται 
λά πόσων ψήφων έλήφθη ή άπόφασις. Έκ τοϋ βιβλίου τού- 
:ου ό Πρόεδρος εκδίδει αντίγραφα, άτι να έχουσι ΐσχΰν άπλοϋ 
ιεκμηρίου.

Συντάσσουσι κατά διετίαν, μέχρι τέλους Απριλίου τό 
τολύ, κατάλογον τών κατά τήν κρίσιν αύτών καταλλήλων 
τροσώπων. ατινα δύνανται αί δικαστικαί καί δ'.οικητ.καί 
άρχαί νά διορίζωσι συνδίκους πτωχεύσεως, πραγματογνώ- 
ιονας, μεσίτας κολλυβιστάς κατά τούς κειμένους νόμους 
καί άποστέλλουσιν αυτόν εις τάς οικείας άρχάς.

Βεβαιοϋσι κατά το άρθρον 22 τοϋ Νόμου τούτου τάς ύπο- 
•ραφάς τοϋ έμπορικοϋ ονόματος ή επωνυμίας τών εμπόρων 
τών εγγεγραμμένων έν τώ πρωτοκολλώ τών Επιμελητη
ρίων, έκδίδουσιν άποσπάσματα έκ τών πρωτοκόλλων, πι- 
ττοποιοϋσι περί τής προελεύσεως τών εμπορευμάτων καί 
προϊόντων, έκδίδουσι πιστοποιητικά νομιμοποιήσεως τών 
ταξιδιωτικών υπαλλήλων.

Ύποβάλλουσι κατ’ έτος μέχρι τέλους Απριλίου τό πολύ 
εις τό 'Υπουργείου τής Έθνικ. Οικονομίας έκθεσιν περι
ληπτικήν τής γενομένης κατά το λήξαν έτος έμπορικής. 
Βιομηχανικής, ναυτικής καί πάσης σχετικής προς αύτάς 
κινήσεως. τάς παρατηρήσεις καί συστάσεις αυτών. Τά 
Εμπορικά Επιμελητήρια έκδίδουσι περιοδικόν δελτίον, του

λάχιστον άπαξ τοϋ έτους έν ώ δημοσιεύεται παν το σχετι- 
ζόμενον έν γένει πρός το έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν, ώς 
καί μελέτας καί άρθρα. Πλείονα Επιμελητήρια δύναται 
νά έκδίδωσι κοινόν δελτίον. Δύναται νά άναλάβωσι μετά 
άδειαν τοϋ 'Υπουργείου τής Εθνικής Οικονομίας την διοί-

κησιν έμπορικών κέντρων, έκθετηρίων ή πρατηρίων-γενι
κών αποθηκών (έφ’ όσον τοϋτο δέν προσκρούει εις σύμ- 
βασιν), αιθουσών δημοπρασιών, χημικών έργαστηρίων ανα
λύσεων καί έξετάσεων έμπορευμάτων, δοκιμαστηρίων όπλων, 
δοκιμαστηρίων καί σφραγιστηρίων πολυτίμων μετάλλων 
καί τών έξ αυτών ειδών, δοκιμαστηρίων μέτρων, σταθμών, 
γνωμόνων άεριόφωτος καί ήλεκτρικοϋ φωτός.

Δύνανται νά χορηγώσι βραβεία πρός ένθάρρυνσιν καί 
προαγωγήν έργων έμπορικών καί βιομηχανικών κοινής 
ώφελείας καί νά μετέχωσι συνεταιρισμών, έχόντων τοιοϋ- 
τον σκοπόν.

Δύνανται έν συνεννοήσει πρός τό Ύπουργεΐον τής Εθ
νικής Οικονομίας, νά διχτηρώσι περιοδεύοντας εμπορικούς 
ύπαλλήλους έν τή ήμεδαπή ή έν τή άλλοδαπή.

Δύνανται κατόπιν Β. Διατάγματος νά άναλάβωσι οΐκο- 
θεν ή τή συνδρομή τοϋ Κράτους ή άλλων νομικών προσώ- 
πουν δημοσίων ή ιδιωτικών, τήν ίδρυσιν ή διοίκησιν ιδρυ
μάτων έμπορικής, βιομηχανικής ή έπαγγελματικής έκπαι- 
δεύσεως ή καί τήν διοίκησιν τών παρά τοϋ Κράτους ίδρυ- 
ομένων τοιούτων, ή παρά ιδιωτών διά πράξεως έν ζωή ή 
τελευταίας βουλήσεως, νά διοργανώσιν ειδικά μαθήματα, 
νά ψηφίζωσιν έπιχορηγήσεις πρός εΐδικοποίησιν έν τή 
ήμεδαπή ή έν τή αλλοδαπή προϊσταμένων καί τεχνιτών δια
φόρων έπιτηδευμάτων, νά τηρώσι μεσιτικά γραφεία πρός 
προμήθειαν ή τοποθέτησιν έργατών.

__ Διά Β. Διατάγματος, έν περιπτώσει, καθ’ ήν ανατίθεται
ή ίδρυσις ή διοίκησις τοιούτων ιδρυμάτων εις τά Επιμε
λητήρια, τίθενται εις τήν διάθεσιν αύτών αί έν τοϊς προϋ
πολογισμούς τοϋ Κράτους αναγραφόμενα1, πιστώσεις πρός 
ίδρυσιν καί συντήρησιν αύτών, τά δέ οικεία έντάλματα 
έκδίδονται έπ’ όνόμχτι τοϋ Προέδρου τοϋ Επιμελητηρίου.

'Ομοίως διά Β. Διατάγματος, μετά γνώμην τών Επι
μελητηρίων, κανονίζονται αί λεπτομέρεια’, τής λειτουργίας, 
διοικήσεως καί έποπτείας τών τοιούτων ιδρυμάτων.

Δύνανται νά άναλάβωσι τήν διαχείρισιν καί έκμετάλ- 
λευσιν τών εκφορτωτικών έργων τών λιμένων, συνέπεια 
ειδικών συμβάσεων μετά τών διαχειριστικών τών λιμένων 
Επιτροπών έπικυρουμένων διά Β. Διατάγματος, έκδιδο- 
μένου τή προτάσει τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνω- 
μοδότησιν τοϋ οικείου Νομάρχου καί Τελώνου.

Δύνανται νά άναλάβωσιν, μετ’ άδειαν τοϋ Υπουργού 
τής Εθνικής Οικονομίας τήν όργάνωσιν έμπορικών καί 
βιομηχανικών εκθέσεων έντός τοϋ Βασιλείου ή έκτος 
αύτοϋ ή τήν συμμετοχήν εις έκθέσεις διηνεκείς ή πρόσκαι
ρους.

Δύνανται νά συγκαλώσιν εις σύσκεψιν ώρισμένας κατη
γορίας ή καί πάντα τον σύλλογον τών έκλογέων τής περι
φέρειας των, πρός έξέτασιν ειδικών ζητημάτων έμπορικών 
καί Βιομηχανικών.

Τό δικαίωμα τής συγκλήσεως ανήκει καί εις τούς έκλογεΐς 
έφ’ όσον τό έν εικοστόν τούλάχιστον αύτών ζητήση τήν 
σύγκλησιν ταύτην. Τό έν εικοστόν έπίσης τών έκλογέων 
ώρισμένης κατηγορίας δύνανται νά ζητήσοσι τήν σύγκλησιν 
προς σύσκεψιν τών τής κατηγορίας ταύτης έκλογέων. Δύ- 
νανται νά ένώντχι μετ’ άλλήλων εις συνέδρια καί συνελεύσεις 
καί νά μετέχωσι τοιούτων, νά συνιστώσιν Έπιτροπάς, 
έκθέσεις ή συνδέσμους διαρκείς πρός έξέτασιν διαφόρων 
ζητημάτων τοπικών ή γενικών τής δικαιοδοσίας των.

Ό κανονισμός τών εργασιών τοιούτων συνεδρίων ή συνε
λεύσεων καί ό οργανισμός τών τοιούτων ενώσεων ή συνδέ
σμων έκδίδεται μετά γνωμοδότησιν τών οικείων Επιμε
λητηρίων διά Β. Διατάγματος.

Τηροϋσι πρωτύκολλον πασών τών έπιχειρήσεων έμπο
ρικών. βιομηχανικών ή μεταφορών, κατά τάς διατάξεις 
τών άρθρων τοϋ Νόμου τούτου.

Δύνανται νά άναλαμβάνωσι κατόπιν άδειας χορηγουμένης 
διά Β. Διατάγματος, τή προτάσει τοϋ 'Υπουργικού Συμβου
λίου έκδιδομένου, τήν διαχείρισιν τοϋ Λιμενικού Ταμείου 
τοϋ κειμένου έν τή περιφερεία τής δικαιοδοσίας των, άν μή
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ειδικός νόμος προνοή περί, της τοιαύτης διαχειρίσεως. Έν 
τοιαύτη περιπτώσεΓ ό ’Οργανισμός τοϋ Λιμενικού Ταμείου, 
αί λέπτομερειαϊ τήςΧίϊόικήσεως καί διαχειρίσεως κανονί
ζονται εκάστοτε διά Β. Διατάγματος, προκαλουμένου υπό 
των Υπουργών των Οικονομικών. ’Εσωτερικών και ’Εθνι
κής Οικονομίας.

"Αρθρον 1 παραγ. 1 έδαφ. 3 X. 504/76.
Τά ’Επιμελητήρια δύνανται δι’ άποφάσεων της Διοικη

τικής αύτών ’Επιτροπής νά αναθέτουν την έκτος τοϋ Κατα
στήματος τοΰ ’Επιμελητηρίου εισπραξιν τών πόρων αύτών 
εις εϊσπράκτορες καί νά καθορίζουν την αμοιβήν αύτών έπί 
ποσοστοϊς. Διά όμοιων άποφάσεων δύνανται νά αναθέτουν 
την σύσταξιν. έκτύπωσιν καί έν γένει έκδοσιν τοϋ δελτίου 
των εις κατάλληλα πρόσωπα καί νά κοθορίζουν τήν σχε
τικήν δαπάνην.

"Αρθρον 5 παραγ. 2 έδάφ. α X. 504/76.
"Εκαστον τών ύπό τοΰ άρθρου 14 τοϋ X. 307/1976 «περί 

’Εμπορικών ’Αντιπροσώπων Εισαγωγής καί ’Εξαγωγής» 
προβλεπομενων αντιπροσωπευτικών Γραφείων τών ’Επι
μελητηρίων αποτελεί υπηρεσίαν έν τώ έξωτερικώ τοϋ δΓ 
άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού ’Εμπορίου καθοοιζομένου Έμπο- 
ρικοϋ καί Βιομηχανικοϋ Επιμελητηρίου.

"Λρθρον 14 παραγ. 1 καί 2 Ν. 307/76.
1. ΔΓ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Εμπορίου, δύναται 

νά ίδρύωνται εις την αλλοδαπήν ’Αντιπροσωπευτικά Γραφεία 
τών ’Εμπορικών καί Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων Ελ
λάδος προς τον σκοπόν τής διενεργείας έπαφών καί τής 
συνεργασίας μετά τών επιτόπιων επιμελητηρίων καί άλλων 
αρμοδίων αρχών, οργανισμών κ.λπ., τής εκατέρωθεν ένη- 
μερώσεως επί θεμάτων εμπορίου καί βιομηχανίας καί άνταλ- 
λαγής πληροφοριών, ώς καί τής προβολής τών Ελληνικών 
προϊόντων.

Δι’ όμοιων άποφάσεων ορίζονται τά τής όργανώσεως καί 
λειτουργίας τών Γραφείων, τά τής έν γένει καταστάσεως 
τοϋ προσωπικοΰ αύτών, ώς και ή κατανομή τών δαπανών 
λειτουργίας των, εις βάρος τών προϋπολογισμών τών 
’Εμπορικών καί Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων.

2. Τό έν Βρυξέλλαις λειτουργούν μόνιμον Ελληνικόν 
Εμπορικόν Κέντρον, υπάγεται εις τό έν αύταΐς λειτουργούν 
Γραφεΐον τοϋ ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου 
’Αθηνών, όπερ έφεξής καλείται ’Αντιπροσωπευτικόν Γρα
φεΐον τών ’Εμπορικών καί Βιομηχανικών Επιμελητηρίων 
τής Ελλάδος.

"Αρθρον 26 X. 1S4/14.
Παρ’ έκάστω Έπιμελητηρίω συνιστάται Γραφεΐον Πλη

ροφοριών, ου σκοπός είναι ή συλλογή πληροφοριών καί δε
δομένων διά τε, τήν εισαγωγήν καί έξαγωγήν διά τά κέντρα 
τών αγορών παντός είδους καί διά παν ζήτημα σχετικόν 
πρός τον σκοπόν τών Επιμελητηρίων.

"Αρθρον 28 X. 184/1914.
Διά Β. Διατάγματος, μετά γνωμοδότησιν τοϋ ’Επιμε

λητηρίου κανονίζεται ό τρόπος άναλύσεως, δειγματοληψίας 
καί πραγματογνωμοσύνης, άς τό ’Επιμελητήριου ενεργεί 
διά τήν λύσιν άμφισβητήσεων.

"Αρθρον 1 πα?. 23 Χ.Δ. 2/16-11-23.
Διά Β. Διατάγματος μετά γνωμοδότησιν τοϋ Έπιμελε- 

τηρίου κανονίζονται τά τής έκλογής, διορισμού καί άπολύ- 
σεως τών διενεργούντων αναλύσεις, δειγματοληψίας καί 
πραγματογνωμοσύνας. 'Ο τρόπος τής άναλύσεως, δειγμα
τοληψίας καί πραγματογνωμοσύνης όρισθήσεται δΓ ειδικού 
κανονισμού έγκρινομένου διά Β. Διατάγματος καί έλλεί- 
ποντος τοιούτου, κατά κρατούσας συνήθειας.

Οί ύπό τοϋ ’Επιμελητηρίου διοριζόμενοι πραγματο- 
γνώμονες καί δειγματολήπται είναι τακτικοί εκλεγόμενοι 
διά μίαν τούλάχιστον διετίαν ώς καί έκτακτοι, προσλαμβα
νόμενοι δι’ εΐδικάς περιπτώσεις.

Οί ώς τακτικοί διοριζόμενοι ορκίζονται έφ’ άπαξ ενώπιον 
τοΰ Προέδρου τών Πρωτοδικών, οί δέ ώς έκτακτοι ενώπιον 
τοϋ Είρηνοδίκου. Τά τακτικά δικαστήρια διορίζοντα οίκοθεν

πραγματογνώμονας έπί εμπορικών υποθέσεων, έκλέγουσι 
τουτοϋς εκ τών τακτικών τών άναγεγραμμένων έν τώ σχε- 
τικώ καταλέγω τοΰ ’Επιμελητηρίου τήε περιφερείαε των. 

"Αρθρον 1 Ν. 3762/1929.
Αι εκθεσεις πραγματογνωμοσυνών τών ’Επιμελητηρίων 

διενεργηθεισών συμφώνως πρός τον ύπό τοϋ Υπουργείου 
’Εμπορίου εγκεκριμένου κανονισμόν πραγματογνωμοσύνης, 
κέκτηνται νομικήν ΐσχύν άπλοΰ τεκμηρίου.

"Αρθρον 902 Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.
1. Εις τά Επιμελητήρια, τά χρηματιστήρια άξιων καί 

έμπορευμάτων καί τάς έπαγγελματικάς ενώσεις προσώπων 
αί οποΐαι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
δύνανται κατόπιν προηγουμένης γνωμοδοτήσεως τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου αύτών νά όργανώνται μόνιμοι διαιτη
σία1. διά Β. Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τοϋ 'Τπουρ
γοϋ τής Δικαιοσύνης καί τοϋ 'Υπουργού ύπό τήν έποπτείαν 
τοΰ όποιου τελούν τό Επιμελητήριου, τό Χρηματιστήριου 
ή ή “Ενωσις.

2. Διά τών κατά τήν παρ. 1 Β. Διαταγμάτων ορίζονται 
αί διαφοραί αί όποΐαι δύνανται νά ύπαχθοΰν εις τήν διαιτη
σίαν έκάστου ’Επιμελητηρίου, Χρηματιστηρίου ή 'Ενώνεως 
ώς καί αί λεπτομέρεια·, όργανώσεως τής διαιτησίας.

’Επί τών διαιτησιών τούτων έφαρμόζονται αί διατάξεις 
τών άρθρων S67 έω£900, δύνανται δέ κατ’ άπόκλισιν αύτών 
νά ορίζεται ύπό τών αύτών Β. Διαταγμάτων : α) άντί τοϋ 
μονομελούς Πρωτοδικείου ό Πρόεδρος ή τό Διοικητικόν 
Συμβούλιου ή ’Επιτροπή έκ συμβούλων τοΰ ’Επιμελητηρίου, 
τοϋ Χρηματιστηρίου ή τής Ένώσεως ίνα άποφαίνωνται 
εΐς-τάς περιπτώσεις τών άρθρων 878, 880 παρ. 2 καί S84, 
β) ιποχρέωσις έκλογής τών διαιτητών καί τοϋ έπιδιαιτητοϋ 
έκ καταλόγου διαιτητών συντασσομένου καθ’ ώρισμένα 
χρονικά διαστήματα ύπό τοϋ Έπιμεληρηρίου, τοϋ Χρη
ματιστηρίου ή τής Ένώσεως, γ) ή διαιτητική διαδικασία, 
τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ άρθρου 886 παρ. 2, δ) τό 
έφαρμοστέον ύπό τοϋ έπιδιαιτητοϋ καί τών διαιτητών ού- 
σιαστικόν δίκαιον, ε) τά στοιχεία τά όποια πρέπει νά περι- 
έ/η ή διαιτητική άπόφασις τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ 
άοθρου 892 παρ. 2.

"Αρθρον 6 X. 3201/55.
Ή διαχειριστική έποπτεία τών έν άλλοδαπή Ελληνικών 

’Εμπορικών Επιμελητηρίων ώς καί γενικώς πάντων τών 
Έμποροβιομηχανικών καί Έπαγγελματοβιοτεχνικών τοι- 
ούτων καί τών Χρηματιστηρίων Έμπορευμάτων τής Χώρας 
ανήκει εις τήν Διεύθυνσιν Εμπορικών ’Οργανώσεων, ήτις 
θέλει άσκεΐ ταύτην διά τοΰ συνιστωμένου διά τοΰ παρόντος 
παρ’ αύτή Δ' Τμήματος, καταργουμένου τοΰ Γ' Τμήματος 
τής Διευθύνσεως Εμπορικών Εκθέσεων.

"Αρθρον 1 X. 3200/55 παρ. 1.
Έπί σκοπώ έκπληρώσεως τής έν άρθρω 99 τοϋ Συντάγμα

τος έπιταγής, ό Χομάρχης άσκεΐ αποκλειστικούς τάς κατά 
τάς εκάστοτε ΐσχυούσας διατάξεις αρμοδιότητας τών Υ
πουργών Εσωτερικών, Έθν. Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 
Οικονομικών, Εμπορίου, Βιομηχανίας, Συγκοινωνιών καί 
Δημ. "Εργων, Γεωργίας, Κοινωνικής Πρόνοιας καί Εργα
σίας πλήν τών κατά τον παρόντα νόμον έξαιρουμένων. Ώς 
ύπουργικαί αρμοδιότητες νοούνται καί αί άποφασιστικαι 
αρμοδιότητες άς άσκοϋν κατά τάς εκάστοτε ΐσχυούσας δια
τάξεις οί προϊστάμενοι τών κεντρικών υπηρεσιών τών 
'Υπουργείων.

"Αρθρον 26 X. 3200/1955.
1. 'Ο Χομάρχης ’Αττικής δεν άσκεΐ τάς διά τοϋ παρόντος 

νόμου παρεχομένας εις τούς Χομάρχας αρμοδιότητας διά 
τήν περιφέρειαν τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. δι’ 
ήν θά άσκή τάς πρός τής ισχύος τοϋ παρόντος νόμου άρμο- 
διότητας αύτοϋ. (πλήν τών ύπό τοΰ καταργουμένου, διά 
τοϋ άρθρου 39, Α. Χόμου 1489/1950, κυρωθέντος διά τοϋ 
X. 1673/1951, μεταβιβασθεισών άρμοδιοτήτων) ώς καί 
τάς έπί τή βάσει τών δυνάμει τών άρθρων 1, 2 καί 4 τοϋ 
παρόντος νόμου έκδοθησομένων Διαταγμάτων είδικώς μετα- 
βιβασθησομένας αύτώ αρμοδιότητας.



.. 2. Εί; τό παρά τή Νομαρχία ’Αττική; κατά τό άρθρον 
"10 νομαρχιακόν συμβούλιον έκπροσωποϋνται μόνον αί έκτο; 
τής. περιφέρεια; τή; τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης έπαρ- 
χίαι ή τμήμα επαρχίας του νομοϋ, αίτινε; καί έκλέγουσι 
τά αιρετά μέλη τοϋ συμβουλίου κατά τούς ορισμού; τοϋ 
άρθρου 11.
' 3..Ή κατά τάς διατάξεις των άρθρων 10, 12, 13 καί 14 
λ,ειτούργία τοϋ ώς άνω συμβουλίου περιορίζεται εις τήν 
άσκησιν άρμοδιοτήτων επί ζητημάτων άναγομένων εις τήν 
έκτος τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης περιφέρειαν τοϋ 
νομοϋ.

“Αρθρον 27 Ν. 184/1914.
'' 'Έκαστον Έπιμελητηριον δύναται νά διατηρή ίδιοι; 
άναλώμασι ’Εμπορικόν καί Βιομηχανικόν Μουσεΐον σκοπός 
τοϋ οποίου είναι νά διαφημίζη τά έγχώρια προϊόντα καί νά 
μεριμνάγ περί τής έξαπλώσεως τής καταναλώσεως τούτων 
καί νά μεσολαβή μεταξύ των παραγωγών καί των κατα
ναλωτών. *0 κανονισμός τής λειτουργίας τοϋ Μουσείου 
συντασσόμενος ύπό τοϋ ’Επιμελητηρίου, έγκρίνεται δι’ 
Υπουργικής διαταγής.

• “Αρθρον 29 παρ. 1 Ν. 184/1914.
Τά ’Επιμελητήρια ύπάγονται άμέσως είς τό Ύπουργεΐον 

'Εμπορίου έκτελοΰσι τάς οιαταγά; αύτοΰ έν τώ αύν./ω τής 
καιοϊοσίας των διϊομένας, άλλ’ όφείλουσι νά δίίωσι τάς ζη- 
τόυμένας παρ’ αύτών πληροφορίας προς πάντα τά Υπουρ
γεία καί προς πάσας τάς Άρχάς.

“Αρθρον 29 παρ. 2 ΝΓ184/Ί914Τ
Πασαι αί δημόσιαι, δημοτικαί καί κοινοτικά! Άρχαί, 

συνεταιρισμοί ή άλλα νομικά πρόσωπα, έταιρεϊαι, ΐδιώται 
όφείλουσι νά χορηγώσιν είς τά Επιμελητήρια πάσαν ζη- 
τουμένην πληροφορίαν άναγκαίαν διά τήν έκπλήρωσιν τών 
καθηκόντων των καί έφ’ όσον δεν υπάρχει κίνδυνος βλάβης 
τών συμφερόντων αυτών καί νά παρέχωσι πάσαν συνδρομήν 
εις αυτά.
'..“Αρθρον 1 παρ. 23 Ν.Δ. 2/16-11-1925.

Οί Γραμματείς τών Πρωτοδικείων τής περιφέρειας 
έκάστου ’Επιμελητηρίου ύποχρεοϋνται νά άποστέλλωσιν 
αύτώ έντος τοϋ πρώτου δεκαπενθημέρου έκάστου μηνός 
κατάστασιν έμφαίνουσαν τάς έν τώ οΐκείω βιβλίω τοϋ Π ρω- 
τοδικείου δηλωθείσας συστάσεις, διαλύσεις καί τροποποιήσεις 
εμπορικών εταιρειών.

“Αρθρον 1 παρ. 23 Ν.Δ. 2/16-11-23.
Οί οικονομικοί “Εφοροι τής Περιφέρειας έκάστου ’Επι

μελητηρίου ύποχρεοϋνται εις τό τέλος έκάστου μηνός ν’ 
αποστέλλω σι αύτώ ονομαστική κατάστασιν τών λαβόντων 
άδειαν άσκήσεως έπιτηδεύματος έμπορων, βιομηχάνων 
καί βιοτεχνών κατά τον Νόμον 2117 «περί τέλους άδειας 
άσκήσεως έπιτηδεύματος».

“Αρθρον 4 παρ. 1 Ν.Δ. 328/47.
Οί ύπάλληλοι τών Εμπορικών καί Βιομηχανικών Επι

μελητηρίων διακρινόμενοι είς μονίμους καί έκτάκτους. 
έχουσι βαθμολογικήν καί μισθολ,ογικήν άντιστοιχίαν πρός 
τούς δημοσίους υπαλλήλους.

“Αρθρον 4 παρ. 2 Ν.Δ. 328/47 - “Αρθρον 3 παρ. 1 Ν.Δ. 
4551/66.

1. Δι’ άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ ’Εμπορίου δημοσιευ
όμενων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί μετά 
γνώμην τής Διοικούσης ’Επιτροπής τών Εμπορικών καί 
Βιομηχανικών καί Έπαγγελματοβιοτεχντκών ’Επιμελη
τηρίων καθορίζονται, τά τής διαιρέσεως τής έσωτερικής 
Υπηρεσίας, έξασοαλ.ιζομένης πάντοτε τής πλήρους αντι

στοιχίας πρός τήν Οργανικήν διαίρεσιν τοϋ Έπιμελ.ητηρίου 
είς Τμήματα, ή σύνθεσις τοϋ προσωπικού, τά τοϋ καθορισμού 
τών οργανικών θέσεων καί τής αντιμισθίας αυτού, τά τής 
άποζημιώσεως τών μεταβαινόντων είς τό ’Εξωτερικόν 
δι’ Υπηρεσίαν υπαλλήλων καί μελ,ών τοϋ Διοικητικού Συμ- 
βουλ.ίου, τά τής προσλ.ήψεω; τών υπαλλήλων, τά τοϋ τρόπου 
τής προσλ.ήψεως ώς καί τής -μονιμοποιήσεως τών ύπη- 
ρετούντων ύπαλλήλων βάσει τών διατάσεων τοϋ Ν.Δ. 
2609/1953 «περί έ/,έγχου τών τιμών τών είσαγομένων καί

έξαγοριένων ειδών» ώς καί ύπαλλήλων έτέρων κατηγοριών 
ύπηρετούντων ύφ’ οίανδήποτε σχέσιν, τά τής θητείας τών 
προσλ.αμβανομένων βάσει τών διατάξεων τοϋ ώς άνω Ν. 
Δ/τος, τά τής ιατρικής, φαρμακευτικής καί νοσοκομειακή; 
περιθάλψεως τοϋ προσωπικού, τά τής άποζημιώσεως τών 
έξεΡΧ0μένων τής Υπηρεσίας, ώς καί πάντα τά άφορώντα τήν 
λ.ειτουργίαν τών ’Επιμελητηρίων, μή έχούσης έν προκειαένω 
έοαραονής πάσης άντιθέτου διατάξεωε.
'“Αρθρον 4 παρ. 4 Ν.Δ. 328/47.
Δύναται ό Υπουργός Εμπορίου, όπως δι’ άποφάσεώς του 

θέτη έκτος υπηρεσίας ύπαλλήλους τών Επιμελητηρίων 
κατά τών οποίων ήσκήθη ποινική ή πειθαρχική δίωξις 
μέχρι πέρατος τής σχετικής άνακρίσεως.

“Αρθρον 4 παρ. 5 έδαφ. 2 Ν.Δ. 328/47.
Δι’ άποφάσεώς τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου προσλαα- 

βάνεται άνευ δημοσίας ίδιότητος στενογράφος έπί άποδοχαϊε 
Τμ ηματάρχου, έφ’ όσον στενογραφοϋνται τά πρακτικά τών 
συνεδριάσεων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί δεν ύπηρετεϊ 
μόνιμος στενογράφος είς αύτό.

“Αρθρον 8 Ν. 504/76.
Δύναται νά άποσπώνται είς τό Ύπουργεΐον ’Εμπορίου 

μέχρι δύο έκ τών ειδικών ’Επιστημόνων τοϋ ’Εμπορικού 
καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου ’Αθηνών καί εις τοϋ 
άντιστοίχου Πειραιώς δι’ άποφάσεων τών Διοικητικών 
αύτών ’Επιτροπών.

“Αρθρον 5 παραγρ. 2 έδαφ. β καί άρθρον 4 παράγρ. 3 
Ν. 504/76.

Διά Π. Δ/των έκδιδομένων τή προτάσει τών Υπουργών 
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί Εμπορίου συνιστώνται 
παρά τώ οΐκείω Εμπορικέ» καί Βιομηχανικέ» Έπιμελητη- 
ρίω όργανικαί θέσεις, έπί σχέσει έργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
άορίστου χρόνου, ειδικού έπιστημονικοϋ ή βοηθητικού προ
σωπικού δυναμένου νά έχη άλλ.οδαπήν ιθαγένειαν, διατιθέ- 
μεναι είς τά οικεία άντιπροσωπευτικά Γραφεία καί μή δυνά- 
μενα νά ύπερβοϋν τον άριθμόν τών τριών θέσεων κατά άντι- 
προσωπευτικόν Γραφεΐον.

“Αρθρον 7 Ν.Δ. 86/74.
Ή νοσοκομειακή περίθαλ,ψις τοϋ έν ένεργεία καί έν συν- 

τάξει προσωπικού τών Εμπορικών καί Βιομηχανικών Έπαγ- 
γελ,ματικών καί Βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων καί τών χρημα
τιστηρίων Εμπορευμάτων ώς καί τών προστατευομένων 
μελ,ών τών οικογενειών των είναι ή αύτή πρός τήν τών δημο
σίων ύπαλλήλων. Έν περιπτώσει καθ’ ήν ή κατά τάς είδικάς 
διατάξεις ύπό τοϋ οικείου άσφαλ,ιστικοϋ φορέως παρεχομένη 
νοσοκομειακή περίθαλ,ψις ύπολ.είπεται τής τοιαύτης τών 
δημοσίων ύπαλλ.ήλ.ων, τό οίκεΐον Έπιμελητηριον ή Χρημα- 
τιστήριον βαρύνεται διά τής οότω προκυπτούσης έπί πλ,έον 
δαπάνης.

“Αρθρον 2 παραγ. 6 Ν. 504/76.
Αί σχετικά! διατάξεις περί έπιδόματος διαχειριστικών 

λαΔών, αί άφορώσα: είς τούς Δημοσίους Υπαλλήλους, ισχύ
ουν άνα/.όγως καί διά τούς ύπαλ.λήλ.ους τών Ίίτ'.ν.ε/,ητηιίων.

“Αρθρον 12 παρ. 3 Ν. 3S14/58.
Διά τήν έκπλήρωσιν τοϋ γνωμοδοτικοϋ του έργου, δύναται 

τό Εμπορικόν καί Βιομηχανικόν Έπιμελητηριον ’Αθηνών, 
δι’ άποφάσεώς τής Διοικούσης αύτοϋ ’Επιτροπής καί έπί 
όροις ύπ’ αύτής καθοριζομένοις νά προσλ.αμβάνη μετ’ έγκρι- 
σιν τοϋ Ύπουργοϋ ’Εμπορίου, έπί συμβάσει καί κατ’ έξαί- 
ρεσιν τών διατάξεων τής κειμένης σχετικής νομοθεσίας μέχρι 
δέκα κατάλληλα πρόσωπα. Δύναται έπίσης κατά τήν κρίσιν 
τής Διοικούσης ’Επιτροπής καί μετ’ έγκρισιν τοϋ Ύπουργοϋ 
’Εμπορίου ν’ άνατίθεται είς κατάλληλ.α πρόσωπα καί άνε- 
ξαρτήτως τής ίδιότητος αύτών. ή μελ.έτη διαφόρων θεμάτων 
έμπιπτόντων είς τούς σκοπούς τών ’Επιμελητηρίων έπί τή 
καταβολή άναλόγου κατά τήν κρίσιν τής ’Επιτροπής άπο
ζημιώσεως.

Αί διατάξεις τής παρούσης παραγράφου έχουσιν έφαρμογήν 
καί έπί τών λ.οιπών ’Εμπορικών καί Βιομηχανικών ’Επιμε
λητηρίων τών έχόντων οργανικήν δύναμιν άνω τών δέκα πέντε 
ύπαλλ.ήλ.ων καί διά πρόσληψιν μέχρι τριών καταλλήλων προ
σώπων.
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Άρθρον 4. παρ. 5 έδ. I Ν.Δ.-328/47
Τά ’Εμπορικά και Βιομηχανικά ’Επιμελητήρια δύνανται 

_δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου αύτών έγκρινο- 
μένης υπό τοϋ ' Τπουργοϋ ’ Εμπορίου νά προσλαμβάνωσι Νο
μικόν Σύμβουλον. Διά της ιδίας άποφάσεως καθορίζεται 
καί ή αντιμισθία αύτοϋ.

’Άρθρον 6 έδ. α.β,γ.δ (πλήν των δύο τελευταίων παραγρά
φων τοϋ έδ. δ' καί ε' τοϋ Ν. 328/47.

Πόροι των ’Επιμελητηρίων είναι.
α) Δικαιώματα εΐσπραττόμενα διά πάσαν θεώρησιν ή τήν 

έκδοσιν οίουδήποτε πιστοποιητικοΰ ή άλλ.ου έγγραφου καθώς 
καί διά τήν διεξαγωγήν διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών 
καί δειγματοληψιών.

β) Δικαίωμα έγγραφης τών εμπορικών έπωνυμιών, γ) αί 
έτήσιαι επιχορηγήσεις ή δωραιαί παντός Νομικοϋ ή φυσικοϋ 
προσώπου καί τά έκ της περιουσίας αύτών εισοδήματα δ) αί 
έτήσιαι συνδρομαί τών μελών αύτών.

Τά ώς άνω ύπό στοιχεία α,β καί δ δικαιώματα καθορί
ζονται διά Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τοϋ 'Τπουρ
γοϋ ’Εμπορίου. Αί Συνδρομαί τών έκτος έδρας μελών τών 
Επιμελητηρίων δέν δύνανται νά είναι μεγαλύτεροι τοϋ ήμί- 
σεος τών συνδρομών τών μελών της έδρας τοϋ /Επιμελη
τηρίου.

“Αρθρον 1 Ν. 504/76
1. Αί έτήσιαι συνδρομαί τών Εμπορικών καί Βιομηχα

νικών Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, 
καταβάλλονται έντόςτοϋ έτους εις το όποιον άναφέρονται. 
Αί συνδρομαί τών έκτος της έδρας τοϋ Επιμελητηρίου μελών 
έξομοιοϋνται προς τάς τών μελών της έδρας αύτοϋ. Αί καθυ- 
στερούμεναι παρά τών μελών τοϋ Επιμελητηρίου σύνδρομα!, 
ώς καί τά τέλη καταχωρίσεων εις τό πρωτόκολλον ’Επωνυ
μιών εΐσπράττονται δι’ οργάνων τών ώς άνω ’Επιμελητηρίων 
κατά τάς διατάξεις τοϋ Κώδικος είσπράξεως Δημοσίων 
’Εσόδων έξαιρεσει τών άναφερομένων εις τό μέτρον της προ
σωπικής κρατήσεως.

2. Αί διατάξεις περί παραγραφής χρηματικών άξιώσεων 
τοϋ Δημοσίου καί τοιούτων κατά τοϋ Δημοσίου ισχύουν άνα- 
λόγως καί έπί τών ’Εμπορικών καί Βιομηχανικών, ’Επαγ
γελματικών καί Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων.

3. Τά Επιμελητήρια ύποχρεοϋνται όπως μή παρέχουν τάς 
υπηρεσίας αύτών είς τά μέλη των τά μή έκπληρώσαντα τάς 
υποχρεώσεις έναντι αύτών καί έναντι τών Χρηματιστηρίων 
’Εμπορευμάτων τών όποιων είναι μέλη.

Άρθον 6 Ν.Δ. 86/74 καί άρθρον 9 παραγρ. 1 Ν. 504/76
Τά ’Εμπορικά καί Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τά Επαγ

γελματικά καί Βιοτεχνικά τοιαϋτα, ώς καί τά Χρηματιστή
ρια Εμπορευμάτων έξαιροϋνται τής έφαρμογής τών διατά
ξεων α. τοϋ Α.Ν. 2S1/1936 «περί συγχωνεύσεως τών παρά 
τοΐς πολιτικοϊς 'Τπουργείοις καί ταΐς Γιενικαΐς Διοικήσεσιν 
Υπηρεσιών Έγκρίσεως καί Έκκαθαρίσεως Δαπανών καί τών 
Ειδικών Λογιστηρίων κ.λπ.» ώς ούτος συνεπληρώθη, ήρμη- 
νεύθη καί έτροποποιήθη μεταγενεστέρους, β. τοϋ άρθρου 16 τοϋ 
Α.Ν. 1538/1950 «περί ρυθμίσεως τών άποδοχών τών ύπαλ- 
λήλων Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου» καί γ. τοϋ 
Ν.Δ. 1265/1972 «περί έλέγχου τών δαπανών τοϋ Κράτους, 
τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί τών άλλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ώς καί τών λογα
ριασμών τών δημοσίων ύπολόγων καί παρακολουθήσεως τών 
έσόδων των».

Τά ’Εμπορικά καί Βιομηχανικά, ’Επαγγελματικά καί Βιο
τεχνικά ’Επιμελητήρια ώς καί τά Χρηματιστήρια ’Εμπορευ
μάτων έξαιροϋνται τής έφαρμογής τών διατάξεων τοϋ άρθρου 
15 τοϋ Ν. 152/1975 «περί συστάσεως καί άναδιαρθρούσεως 
θέσεων υπαλλήλων τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών καί άλλων 
πινών συναφών διατάξεων».

Άρθρον 2 παραγρ. 1 - 4 Ν. 504/76
1. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει 

τοϋ έπί τοϋ ’Εμπορίου 'Τπουργοϋ καθορίζονται τά άφορώντα 
εις τάς προμήθειας καί την έν γένει οικονομικήν διαχείρισιν

τών ’Εμπορικών καί Βιομηχανικών Επαγγελματικών καί 
Βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων. ·'·

2. 'Η χρονική διάρκεια τοϋ οικονομικού έτους άρχετα. 
άπό 1ης ’Ιανουάριου καί λήγει τήν 31ην Δεκεμβρίου τοϋ ίδιου 
ήμερολογιακοϋ έτους.

’Εντός τοϋ μηνός ’Οκτωβρίου έκάστου έτους συντάσσετα 
ύπό τής Διοικητικής Επιτροπής τοϋ οικείου Επιμελητηρίου 
ό προϋπολογισμός τής άρχομένης χρήσεως ο στις κυροϋται 
ύπό τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου καί έγκρίνεται ύπό τοϋ 
'Τπουργοϋ Εμπορίου, είς ον υποβάλλεται ένα τούλάχιστον 
μήνα προ τής ενάρξεως τοϋ οίκονομικοϋ έτους δυναμένου νά 
τροποποίηση τοϋτον.

3. ’Εντός τοϋ μηνός ’Απριλίου συντάσσεται καί κυροϋται 
κατά τά ώς άνω, ό άπολογισμός τής ληξάσης χρήσεως, όστις 
δέον νά ύποβάλληται προς έγκρισιν είς τόν 'Υπουργόν ’Εμπο
ρίου μέχρι 31ης ’Ιουλίου, όμοϋ μετά τών δικαιολογητικών 
έγγράφων καί καταστάσεων τών ένεργητικών καί παθητικών 
στοιχείων τής περιουσίας τοϋ Επιμελητηρίου.

4. 'Ο έλεγχος έπί τής διαχειρίσεως τών ανωτέρω ’Επιμε
λητηρίων είναι κατασταλτικός καί άσκεϊται κατ’ έτος ΰπο- 
χρεωτικώς, έκτάκτως δέ οσάκις παραστή άνάγκη, ύπο Δημο
σίων 'Υπαλλήλων όριζομένων ύπό τοϋ Ύπουργοϋ ’Εμπορίου. 
Τά οδοιπορικά έξοδα, ή ήμερησία άποζημίωσις, ώς καί ή ύπο 
τής Διοικητικής ’Επιτροπής όριζομένη άμοιβή τών ώς άνω 
ύπαλλήλων, βαρύνουν τό έλεγνόαενον Έπιμελητήριον.

Άρθρον 32 Ν. 184/14. ' , ■
’Εν περιπτώσει βραδύτητας, έκτος τών προβλεπομένων 

ποινών, δύναται νά διαταχθή ύπό τοϋ 'Υπουργείου ’Εμπορίου, 
ή διά τίνος δημ σίου ύπαλλήλου σύνταξις τοϋ προϋπολογισμού 
ή τοϋ απολογισμού τά δέ έξοδα βαρύνουσι τό Έπιμελητή- 
ριον.

Άρθρον 33 Ν. 184/14.
Ό Υπουργός διατάσσει τήν διά τοϋ τύπου, δαπάναις τοϋ 

Επιμελητηρίου δημοσίευσιν τών έγκριθέντων προϋπολογι
σμών καί άπολογισμών. - ';

Τά ’Επιμελητήρια οφείλουν, έφ’ όσον αί οίκονομικαί συν- 
•S-ήκαι επιτρέπουν, νά σχηματίζωσι ϊι’ ετησίων κρατήσεων έκ 
τών περισσευμάτων των άπο-ίεματικόν κεφάλαιον όι’ άπροο- 
πτους άνάγκας των.

Άρθρον 34 Ν. 184/14.
Διά δαπάνας γενομένας παρανόμως εύθύνονται προσωπι- 

κώς καί άλληλεγγύως έναντι τοϋ ’Επιμελητηρίου οί συναπο- 
φασίσαντες καί διατάξαντες αύτάς τήν δέ περί τούτων άγω- 
γήν δύνανται νά ένασκήσωσι δέκα τούλάχιστον εγγεγραμμένοι 
έκλ.ογεϊς έκ συμφώνου ένάγοντες καί άξουσιοδοτοϋντες προς 
έκπροσώπησιν αύτών ένα ή πλείονας έκ τών δέκα, οίτινες 
τότε παρίστανται καί ώς αντιπρόσωποι τών έξουσιοδοτη- 
σάντων καθ’ όλην τήν διαδικασίαν, ένεργοϋντες πάσας τάς 
πράξεις καί τήν ορκοδοσίαν.

Άρθρον 3 Ν.Δ. 86/74 καί άρθρον 3 τοϋ Ν. 504/76.
Τά ’Εμπορικά καί Βιομηχανικά ώς καί τά ’Επαγγελμα

τικά καί Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, κατόπιν αποφάσεων τών 
Διοικητικών αύτών Συμβουλίων διά πλειοψηφίας τοϋ ενός 
τρίτου τούλάχιστον τοϋ συνόλου τών μελών αύτών καί άναλο- 
γως τών οικονομικών δυνατοτήτων των, δύνανται νά παρέ
χουν έπιχορηγήσεις, μή ύπερβαινούσας έν συνόλω κατ’ έτος 
ποσοστόν 10 % τών τακτικών των έσόδων ώς ακολούθως.

α) Εις οργανώσεις τής περιφερείας αύτών, σκοπόν έχού- 
σας τήν άνάπτυξιν τοϋ’Εμπορίου, τής Βιομηχανίας, τήν παρα
γωγήν τών συμφερόντων τών ’ Επαγγελματικών καί Βιο
τεχνικών τάξεων καί έν γένει τών κλάδων εκείνων τής οικο
νομίας τών όποιων οί φορείς είναι μέλη τών ’Επιμελητηρίων.

β) Είς τεχνικάς, έπαγελματικάς καί οίκονομικάς σχολάς.
γ) Διά κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς καί εθνικούς σκο

πούς καί
δ) Διά τήν ένίσχυσιν τών Συλλόγων καί Συνεταιρισμών 

ύπαλλήλων ’Επιμελητηρίων, ώς καί διά τήν ένίσχυσιν τού 
Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ’Εμπορικών καί Βιομη
χανικών ’Επιμελητηρίων τοϋ Κράτους.

Δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού ’Εμπορίου, έκδιδομένης_ 
μετ’ άπόφασιν τής Διοικητικής ’Επιτροπής τοϋ ’Επιμελητή-
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ρίου, επιτρέπεται ή ύπέρβασις τού ύπό τοΰ άρθρου. 3 τοΰ Νο
μοθετικού Διατάγματος 86/1974 «περί αυθεντικής ερμηνείας 
διατάξεων τοΰ άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ. 328/47, συμπληρώσεως ~ 
τών «περί θεωρήσεως τιμολογίων εισαγωγής καί εξαγωγής 
εμπορευμάτων διατάξεων καί ρυθμίσεως συναφών θεμά
των», προβλεπομένου ποσοστού επιχορηγήσεων τών επι
μελητηρίων δι’ εθνικούς καί ευρυτέρους κοινωνικούς σκο
πούς».

Άρθρον 4 Ν'. 2880/1954.
Πόροι Έθντής ικής Επιτροπής είναι : α) τά έσοδα έκ διαι

τησιών, πραγματογνωμοσυνών, πιστοποιητικών καί βεβαιώ
σεων, β) αί συνδρομαί τών μελών αύτής.

'Η συνδρομή τών Εμπορικών καί Βιομηχανικών Επιμε
λητηρίων ορίζεται εις 2 % έπί τών τακτικών των εσόδων, 
άναγραφομένη έκάστοτε εις τον ετήσιον προϋπολογισμόν 
αυτών.

Αί συνδρομαί τών λοιπών μελών θά καθορισθώσιν ύπό 
τοΰ καταστατικού τής Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.

γ) Αί επιχορηγήσεις ή δωρεαί παντός νομικού ή φυσικού 
προσώπου καί τά έκ τής περιουσίας αύτής εισοδήματα.

δ) Παν άλλο νομίμως περιερχόμενον τή Εθνική Επιτρο
πή έσοδον.

Άρθον 2 Ν. 3201/55.
Τά έν τή άλλοδαπή άνεγνωρισμένα Ελληνικά Εμπορικά 

Επιμελητήρια οφείλουσι νά ύποβάλλωσι κατ’έτος είς το 
'Τπουργεϊον Εμπορίου :

1 ) ’Ονομαστικόν κατάλογον τών μελών αύτών.
2) Τον προϋπολογισμόν καί άπολογισμόν αύτών.
3) “Εκθεσιν πεπραγμένων.
Άρθρον 5 παραγρ. 1 Ν. 504/76.
Διευθυνταί τών άνεγνωρισμένων καί έπιχορηγουμένων 

ύπό τοΰ 'Υπουργείου Εμπορίου Ελληνικών Εμπορικών 
’ Επιμελητηρίων έν τή άλλοδαπή προσλαμβάνονται δι’ 
άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού Εμπορίου μετά γνώμην τής 
Διοικήσεως τοΰ οικείου Επιμελητηρίου μόνον Έλληνες 
πολΐται.

“Αρθρον 5 Ν. 3201/55.
Δύναται δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Έμπορίιυ νά 

παρέχηται ή άδεια λειτουργίας έν'Ελλάδι άμιγών αλλοδαπών 
’Εμπορικών ’Επιμελητηρίων έπ’ άμοιβαιότητι καί έφ’ 
όσον συμμετέχουν ώς τακτικά αύτών μέλη είκοσι (20) 
τούλάχιστον υπήκοοι τής ένδιαφερομένης Χώρας από διε
τίας τούλάχιστον έπαγγελματικώς έγκατεστημένοι έν Έλ- 
λάδι.

. “Αρθρον 37 Ν. 184/14. . , .
Χάριν οικοδομής κτιρίων είτε τών ’Επιμελητηρίων είτε 

'τών έμπεπιστευμένων εις τά ’Επιμελητήρια ιδρυμάτων, ή διά 
έργασίας έπισκευής καί έκμεταλλεύσεως τών άνατιθεμένων 
αύτοϊς κατά τάς διατάξεις τού νόμου έργων καί καταστημά
των, δύναται διά Β. Διατάγματος έκδιδομένου μετ’ άπόψασιν 
αύτών καί τή προτάσει τού Υπουργικού Συμβουλίου νά 
χορηγήται είς τά ’Επιμελητήρια άδεια συνομολογήσεως δανε- 
νείων χρεωλυτικών.

Τά δάνεια ταύτα δύνανται νά συνομολογώνται είτε άπ’ 
ευθείας, δι’ ιδιαιτέρας συμφωνίας μετά τών δανειστών, 
είτε δι’ έκδόσεως εις δημοσίαν έγγραφήν έντοκων όμολ.ο- 
γιών, ονομαστικών ή ανωνύμων, έξοφλητέων χρεωλυτικώς 
διά κληρώσεων, είτε καί παρά Τραπεζών κατά τούς όρους 
τών ένυποθήκων δανείων, έπί ύποθήκη τών ακινήτων τών 
’Επιμελητηρίων κτημάτων ή κατά τούς όρους τών προς 
δήμους, λιμένας καί άλλα Νομικά Πρόσωπα δανείων τών 
Τραπεζών διά βραχεϊαν ή μακράν προθεσμίαν.

Τοιαύτα δάνεια δύνανται νά συνομολογήσωνι καί έκδό- 
σωσι εις έγγραφήν καί πλείονα ’Επιμελητήρια από κοινού 
συνεπεία κοινής άποφάσεώς των, καί προς έκτέλεσιν έργων 
ή επιχειρήσεων, άποβλεπουσών είς κοινήν ωφέλειαν.

“Αρθρον 60 Ν. 184/14.
Τά διά την κατά τά άρθρα 12 καί 46 διαδικασίαν συντασ- 

σόμενα έγγραφα, ή κατά το άρθρον 54 αναγγελία καί τά 
έγγραφα τών ’Επιμελητηρίων προς οΐανδήποτε δημοσίαν 
ή κοινοτικήν αρχήν γράφονται έπί ατελούς χάρτου. Διά δέ 
την κατά τό άρθρον 46 διαδικασίαν δύναται νά ύποβληθώσιν 
άτελώς καί τά κατ’ αύτήν προσαγόμενα βιβλία ή άλλα 
έγγραφα οίουδήποτε είδους.

Ή διαβίβασις τών πρός τάς Άρχάς άπευθυνομένων 
εγγράφων τών ’Επιμελητηρίων δέν υποβάλλεται εις ταχυ
δρομικά ή τηλεγραφικά τέλη.

“Αρθρον 1 X. 3201/55.
Τά έν τή άλλοδαπή Ελληνικά ’Εμπορικά ’Επιμελητήρια 

εφ οσον απαρτίζονται κατά τά τρία τέταρτα έκ μελών 
Ελλήνων την άπηκοότητα ή τό γένος δύνανται ν’ άναγνω- 
ρίζωνται ύπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως διά Β.Δ/τος 
τή προτάσει τού 'Υπουργού ’Εμπορίου, έκδιδομένου μετά 
προηγουμένην γνωμοδότησιν τής οικείας Ελληνικής Διπλω
ματικής ή Προξενικής ’Αρχής, ώς καί ύποβολήν τού Κα
ταστατικού αύτών.

Μετά γνωμοδότησιν τής αύτής Διπλωματικής ή Προξε
νικής Αρχής δύναται ν’ άνακληθή τό Β.Δ/γμα τής άναγνω- 
ρίσεως έάν τό ’Επιμελητήριου παραβιάζη τά έκ τής κειμέ- 
νης σχετικής νομοθεσίας καί τού Καταστατικού αύτού 
έπιβαλλόμενα αύτώ καθήκοντα.

Αί λοιπαί προϋποθέσεις καί οί όροι ύπό τούς οποίους 
θά χορηγήται ή άδεια αΰτη ώς καί πάσα σχετική λεπτο
μέρεια θέλουσι καθορισθή διά Β.Δ/τος, προτάσει τού έπί 
τού ’Εμπορίου 'Υπουργού έκδιδομένου.

Νόμος 2383/1953.
Δύναται κατόπιν ειδικής άδειας νά έπιτραπή είς μικτά 

έξ Ελλήνων καί ’Αλλοδαπών Σωματεία άποβλέποντα είς 
νςήν άνάπτυξιν τών μεταξύ τών δύο Χωρών έμπορικών.συναλ
λαγών, ή χρησιμοποίησις τού τίτλου «’Επιμελητήριου».

Ή άδεια θά χορηγήται διά Β. Δ/τος έκδιδομένου προτάσει 
τού έπί τού ’Εμπορίου Υπουργού.

“Αρθρον 2 παραγρ. 7 καί άρθρον 9 παραγρ. 2 Ν.504/76.
Αί διατάξεις τού παρόντος άρθρου έφαρμόζονται άναλόγως 

καί έπί τών Χρηματιστηρίων ’Εμπορευμάτων.
Αί διά τού ύπ’ άριθ. 491/1965 Β.Δ/τος διατηρηθείσαι 

καί καταργηθεΐσαι μετά τήν ίσχύν τού Α.Ν. 65/1967 Έπι- 
τροπαί τών Χρηματιστηρίων ’Εμπορευμάτων δύνανται νά 
έπανασυνιστώνται δι’ άποφάσεων τού Υπουργού Εμπορίου.

Β. ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΜΕΑΗΤΗ ΡΙΩΝ

“Αρθρον 1 παράγ. 3 ΑΝ. 2429/1940.
Τά ’Επαγγελματικά Επιμελητήρια (καί τά τοπικά 

τμήματα τούτων) είναι ύποχρεωτικαί ενώσεις έπαγγελμα- 
τιών (ορισμένης περιφερείας, τά δέ βιοτεχνικά ’Επιμελη
τήρια καί τά τοπικά τμήματα τούτων είναι ύποχρεωτικαί 
ενώσεις βιοτεχνών καί σκοπούσι τήν έντός τών όρίιον τών 
γενικών συμφερόντων τού Κράτους καί τής ’Εθνικής Οι
κονομίας προστασίαν τών συμφερόντων τών επάγγελμά-

— » »τιων αφ ενός καί σής βιοτεχνίας άφ ετέρου της περιφέρειας 
των. Ταύτα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχοντα 
ιδίαν διοίκησιν καί τελούντα ύπό τήν έποπτείαν καί τόν 
έλεγχον τού ('Υφυπουργείου ’Εργασίας) (Γεν. Διεύθυνσις 
’Εργασίας - Υπηρεσία Έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών).

“Αρθρον 1 παράγρ. 1 ΑΧ 981/1946.
Ή ύπέρ τών Βιοτεχνών καί ’Επαγγελματιών μέριμνα 

θά άσκήται έφεξής ύπό τού 'Υπουργείου Εθνικής Οικο
νομίας είς ό άνατίθεται καί ή έποπτεία καί ό έλεγχος έν 
γένει τών Βιοτεχνών καί ’Επαγγελματικών ’Οργανώσεων 
Δημοσίου καί ’Ιδιωτικού Δικαίου.

“Αρθρον 2 ΑΧ. 2429/1940.
“Ιδρυσις ’Επιμελητηρίου (ή τοπικού τμήματος) γίνεται 

διά ΙΙ.Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τού 'Υπουργού ’Εθνι
κής Οικονομίας ορίζοντες τήν περιφέρειαν, τήν έδραν καί 
τόν άριθμόν τών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου.
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“Αρθρον 12 Α.Χ. 2429/1940.
Εν ή πλείονα των κατά το άρθρον 1 τοϋ παρόντος ’Επι

μελητηρίων (ή τοπικών τμημάτων) δύνανται νά συγχωνεύο
νται μεθ’—ετέρων τής πλησιεστερας περιφέρειας οσάκις 
οί πόροι τούτων λεν έπαρκοϋσι διά την συντήρησίν των. 
Ή συγχώνευσις αύτη γίνεται διά. Β.Δ/τος π ρ ο κ α λ ο υμένου 
ύπό τοϋ ύφυπουργοΰ Εργασίας.

2. Λιά II.Λ,των Οέλουσιν όρισθή ή περιφέρεια έκάστου 
των ’Επιμελητηρίων (καί των τοπικών τμημάτων αύτών), 
τά άνήκοντα εις αύτό μέλη γενικώς ή κατά κατηγορίας επαγ
γελμάτων ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή διοίκησις. ό 
τρόπος λειτουργίας, ή άρμοδιότης αυτών, ό τρόπος υπα
γωγής τών τοπικών τμημάτων εις τά οικεία ’Επιμελητή
ρια. αί σχέσεις μεταξύ τών επαγγελματικών καί Βιοτεχνι
κών Επιμελητηρίων ώς καί πάτα άλλη λεπτομέρεια.

3. Μέχρις έκδόσεως τών κατά την προηγουμένην παρά
γραφον διαταγμάτων εχουσιν άνάλογον εφαρμογήν έπί τών 
επαγγελματικών ή Βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίου/ (ώς καί 
τών τοπικών τμημάτων αυτών) οί περί επαγγελματικών 
καί Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων μέχρι τοϋδε ΐσχύουσαι 
διατάξεις.

“Αρθρον 6 X. 3305/1925.
Μέλη τοϋ ’Επιμελητηρίου έχοντα άπαντα τό δικαίωμα 

τοϋ έκλέγειν καί τήν ΰποχρέωσιν τοϋ συνεισφέρει·/ εις τούς 
πόρους αύτοϋ είναι έπαγγελματίαι καί βιοτέχναι, Καπνό - 
πώλαι, μαρμαρογλϋπται, σανδαλοποιοί, λαχανοπώλαι, όπω- 
ροπώλαι, πτηναυγοπώλαι, ξενοδόχοι ύπνου, φωτογράφοι, 
κουρεΐς, κομμωταί, υποδηματοποιοί, έμπορορράπται, ράπται, 
καφεπώλαι, κρεοπώλαι, οΐνομάγειροι, οίνοπώλαι, παντο- 
πώλαι, διευθυνταί έστιατορίων, πωληταί ειδών νομής 
καί εγχωρίων προϊόντων, ίχθυοπώλαι, ζυθοπώλαι, κατα- 
σκευασταί ποτών, άκροκαΟαρισταί, έδωδιμοπώλαι, χαλ
κουργοί, σιδηρουργοί, φανοποιοί, πωληταί καυσίμου ύλης, 
κατασκευασταί ειδών γυναικείας άμφιέσεως, ζαχαροπλά- 
σται, εφαπλωματοποιοί, ξυλουργοί καί λεπτουργοί, μικτοί 
μικρέμποροι συνοικιών, καρροποιοί, καΟεκλοποιοί, φερε
τροποιοί, αρτοποιοί, γαλακτοπώλαι, άγγειοπλάσται, κασ- 
σιτερωταί, ΐδιοκτηται καθαριστηρίων καί βαφείων, πεταλω- 
ταί, σαγματοποιοί, σιδηρωταί, σαρωθροποιοί, σκητορρά- 
πται, ταινιόπλεκτα·., σκευοστολισταί οίκων, σφραγιδοχα- 
ράκται έπιδιορθωταί ωρολογίων καί κοσμημάτων, έπιδιορ- 
θωταί πίλων καί στιλβωταί καί επιπλοποιοί ώς καί πάσςς 
άλλης φύσεως έπαγγελματίαι διατηροϋντες κατάστημα 
λιανικής πωλήσεως, καί χειροτέχναι ή βιοτέχναι ΐδιοκτηται 
εργοστασίων ή εργαστηρίων, ών τά προϊόντα πωλοϋνται 
έπ ιτοκίως καί λιανικώς.

Εις τά Επαγγελματικά καί Βιοτεχνικά ’Επιμελητήρια 
δεν δύναται νά ύπαχθή έπιχείρησις χονδρικού εμπορίου ή 
άσκουμένη ύπό τύπον ’Ανωνύμου Εταιρείας, ώς καί χει
ροτεχνική ή βιοτεχνική έπιχείρησις ενεργούσα έξαγωγικον 
έμπορων.

“Αρθρον μόνον Χ.Λ. 2729/1953.
Ή έκ μέρους βιοτεχνών διενέργεια έξαγωγής τών προϊό- 

•/των των δεν μεταβάλλει τήν ιδιότητα αύτών ούτε καί τήν 
από άπόψεως ’Επιμελή τη ριακής καταστάσεως ’υπαγωγή 
των εις τά Βιοτεχνικά ’Επιμελητήρια καταργουμένης τής 
αντιθέτου διατάξεως τής τελευταίας παραγράφου τοϋ 
άρθρου 6 τοϋ Χόμου 3305/1925 «περί συστάσεως Επαγ
γελματικών καί Βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων».

“Αρθρον 18 X. 3305/1925.
Ό άσκών επάγγελμα έκ τών ύπαγομένων εις τά ’Επαγγελ

ματικά καί Βιοτεχνικά ’Επιμελητήρια ΰποχρεοϋται έντός 
δύο μηνών άπο τής ένάρξεως τών έργασιών νά άναγγείλη 
τούτο εις τά ’Επιμελητήρια όπου άσκεΐται τό έπάγγελμα 
ή ή Βιοτεχνία. ’Εντός τοϋ αύτοϋ χρόνου ΰποχρεοϋται νά 
άναγγείλη πάσαν μεταβολήν.

’Επί τών Εταιρειών τήν ΰποχρέωσιν φέρει ό διευθυντής 
αύτοίν.

' Η αναγγελία ’υπογράφεται υπό τοϋ άναγγέλοντος καί 
περιέχει τά έξής στοιχεία :

1. Τό όνομα, επώνυμου καί κατοικίαν τρϋ άναγγέλοντος 
ή τών μελών τής 'Εταιρείας.

2. Τήν επωνυμίαν ΰφ’ ήν διεξάγονται αί ’Επιχειρήσεις, ώς 
και τον τυχόν διακριτικόν τίτλον τής Έπτ/ειρήσεως.

3. 1 ήν έδραν καί το είδος τής έπιχειρήσεως.
Επι τη βάσει τών αναγγελιών τούτων τά ’Επιμελητήρια 

τηροϋσιν ειδικά πρωτόκολλα τών μελών περιέχοντα τά 
εν άρθρω 56 τοϋ X. 181/19(4 στοιχεία.

Τά ’Επιμελητήρια προβαίνουσιν έξ επαγγέλματος εις 
τήν έγγραφή·/ τών ’ Επωνυμιών, περί ών δεν έγένετο τα
κτική αναγγελία. Τό πρωτόκολλο·/ δύναται άνευ πληρωμής 
τινός νά έξετάση πας τις. ζητών τούτο παρά τοϋ προέδρου 
τοϋ ’Επιμελητηρίου.

Έν περιπτώσει έσφαλμένης έγγραφής ΐσχύουσιν αί 
διατάξεις τοϋ άρθρου 57 τοϋ X. 184/1914.

“Αρθρον 2 παραγρ. 1 Α.Χ. 981/46.
Τά δυνάμει τοϋ X. 1579/1939 συσταθέντα ανεξάρτητα, 

τοπικά, βιοτεχνικά καί έπαγγελματικά τμήματα, καταρ- 
γούμενα. Οά λειτουργοϋσιν έφεξής ώς αυτοτελή τμήματα τών 
οικείων ’Εμπορικών ’Επιμελητηρίων, κατά τάς διατάξεις 
τοϋ Χομοθετικοϋ Διατάγματος τής 2 Χοεμ. 1923 «περί 
τροποποτήσεως τοϋ X. 184, ώς έτροποποιήθη ύπό τεϋ X. 
1S63 περί τροποποιήσεως τοϋ X. 184 κ.λ.π.». Τό δέ προ
σωπικόν αύτών έ·. τάσσεται “εις τά οικεία Εμπορικά Επι
μελητήρια.

“Αρθρον 1 Β.Δ. 4/18.11.1946.
Πάντα τά άφορώντα διοίκησιν, διαχείρισιν καί έν γένει 

λειτουργίαν τών ’Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών Επι
μελητηρίων διέπονται άπό . . τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος 
ύπό τών κατωτέρω διατάξεων. ;

“Αρθρον 2 παράγρ. 1 καί 2 Β.Δ/τος 4/18.11.1946.
Τά κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος λειτουργοϋντα 

Επιμελητήρια είναι μικτά Έπαγγελματοβιοτεχνικά πλήν 
τών ’Αθηνών Πειραιώς καί Θεσ/κης ένθα ύφίστανται άνε- 
ξάρτητα έπαγγελματικά καί βιοτεχνικά τοιαΰτα.

2. “Οργανα τής διοικήσεως έκάστου τών ’Επιμελητη
ρίων εινυι τό Διοικητικόν Συμβούλιο·/ καί ή Διοικητική ’Ε
πιτροπή.

Β.Δ/γμα 419/1965 άρθρο·/ μόνον.
Τό πρώτον έδάφιον τής παργ. 3 τοϋ άπό 4/18.11.1946 

Β.Δ/τος «περί ρυθμίσεως τής διοικήσεως, διαχειρίσεως καί 
λειτουργίας τών ’Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών Επι
μελητηρίων ώς τούτο άντικατεστάθη τελικώς ΰπό τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ άπό 16/1S.11.64 ύπ’ άριθ. 697 Β.Δ/τος 
άντικαθίσταται ώς άκολούθως :

Τό Διοικητικόν Συμβούλιο·/ τοϋ ’Επαγγελματικού ’Επι
μελητηρίου ’Αθηνών άποτελεϊται έκ 48 αιρετών μελών, τοϋ 
Βιοτεχνικού ’Επιμελητηρίου ’Αθηνών έκ 45 αιρετών μελών 
καί τών λοιπών ’Επιμελητηρίων Πειραιώς καί Θεσσαλονί
κης έκ 35 αιρετών μελών.

Β. Δ/γμα άπό 5 Φεβρ./8 Μαρτ. 1957 παράγ. 2 καί 3.
2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τών κατά τήν ϊσχΰν 

τοϋ Α.Χ. 981/1946 λειτουργούντων ’Επιμελητηρίων άπο- 
τελ.εΐται έκ 30 αιρετών μελών.

3. Τό Διοικητικόν'Συμβούλιον τών μετά τήν δημοσίευσιν 
τοϋ Α.Χ. 9S1/1946 ίδρυθέντων ή ίδρυθησομένων ’Επαγ
γελματικών καί Βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων άποτελεϊται 
έξ 20 αιρετών μελών.

“Αρθρον 1 Β. Δ,/τος άπό 29.4.1953.
1. Εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον έκάστου τών μικτών 

Έπαγγελματοβιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων μετέχουσιν έκ 
τοϋ Χόμου μετά ψήφου, μή δυνάμενοι νά έκλέγωσιν μέλη 
τής Διοικητικής ’Επιτροπής έφ’ όσον μετέχουσι ξπό τήν 
ιδιότητά των ταύτην οί Πρόεδροι ή οί νόμιμοι αύτών άνα- 
πληρωταί.

α) Τοϋ ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου 
τής περιφερείας τοϋ ’Επιμελητηρίου.

β) Τής άνεξαρτήτου ομοσπονδίας ’Επαγγελματιών καί 
τής άνεξαρτήτου 'Ομοσπονδίας Βιοτεχνών. Έφ’ όσον δέ
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δεν ύφίσταται άμφότεραι τότε μετέχει ό Πρόεδρος τής 
'Ομοσπονδίας Έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών.

2. Εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον των ανεξαρτήτων 
Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων μετέχουσιν έκ τοϋ νόμου 
μετά ψήφου ώς άνωτέρω.

α).'0 Πρόεδρος τοϋ Εμπορικού καί Βιομηχανικού 
’Επιμελητηρίου τής έδρας τοϋ Επιμελητηρίου.

β) *0 Πρόεδρος τοϋ Επαγγελματικού ’Επιμελητηρίου.
γ) 'Ο Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωμα

τείων διά δέ τάς ’Αθήνας καί ό Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας 
Έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών.

3. Εις το Διοικητικόν Συμβούλιον τών ανεξαρτήτων 
’Επαγγελματικών ’Επιμελητηρίων μετέχουσιν έκ τοϋ Νόμου 
μετά ψήφου ώς άνωτέρω.

α) 'Ο Πρόεδρος τοϋ ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού 
’Επιμελητηρίου τής έδρας τοϋ ’Επιμελητηρίου.

β) 'Ο Πρόεδρος τοϋ Βιοτεχνικού ’Επιμελητηρίου.
γ) 'Ο Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας Έπαγγελματιών 

καί Βιοτεχνών, έφ’ όσον δέ δεν ύφίσταται τοιαύτη, ο Πρό
εδρος τής 'Ομοσπονδίας Έπαγγελματιών, διά δέ τάς ’Αθή
νας καί ό Πρόεδρος τής Γεν. Συνομοσπονδίας Έπαγγελμα
τιών καί Βιοτεχνών τής Ελλάδος.

Άρθρον 3 Β.' Δ/γμα 4/18.11.1946.
1. Τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου είναι αιρετά, 

ή. δέ θητεία αύτών ε!ναι_εξαετής._ Κατά ^τριετίαν όμως 
άνανεοϋται τό ήμισυ. Οί έξερχόμενοι καθορίζονται διά μέν 
τήν πρώτην τριετίαν άπό τής εφαρμογής τοϋ παρόντος 
διά κλη ράϊσε ως, κατόπιν δέ κατ’ άρχαιότητα εκλογής. 
Οί έξερχόμενοι είναι έκ νέου έκλέξιμοι. Διά νά είναι έγκυρος 
ή έκλογή τού τακτικού ή αναπληρωματικού συμβούλου, 
δέον ούτος νά έχη συγκεντρώση, τούλάχιστον τό 1 /5 τού 
αριθμού τών ψηφισάντων κατά τήν έκλογήν.

2. Έν περιπτώσει, καθ’ ήν δέν ήθελε πληρωθή κατά τήν 
τελευταίαν έκλογήν μία ή καί περισσότεραι θέσεις αιρετών 
μελών, είτε λόγω μη ύποβολής ύποψηφιότητος, είτε λόγω 
μή συγκεντρώσεως τού ώς άνω κατωτάτου ορίου ψήφων, 
ή έκλογή διά τήν συμπλήρωσιν τών εδρών τούτων έπανα- 
λαμβάνεται έντός (10) δέκα ήμερών άπό τής έπικυρώσεως 
τών έκλογών. Ή έπαναληπτική έκλογή ένεργεϊται ύπό τής 
αυτής έκλογικής Επιτροπής καί έπί τή βάσει τών ιδίων 
έκλογικών καταλόγων. At μή πληρωθεΐσαι θέσεις καί μετά 
τήν έπαναληπτικήν έκλογήν πληροϋνται διά διορισμού ύπό 
τού Υπουργού τής Εθνικής Οικονομίας.

3. Ή έξ οίωνδήποτε λόγων κενωθεΐσα θέσις αιρετού 
μέλους συμπληροϋται προσωρινώς έκ τοϋ πίνακος τών έπι- 
λαχόντων εις τάς τελευταίας έκλογάς κατά σειράν έπιτυχίας, 
καταλαμβάνεται όμως όριστικώς δι’ έκλογής κατά τήν 
προσεχή άνανέωσιν. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν δέν ύπάρχουν 
έπιλαχόντες, ή έδρα πληροϋται διά διορισμού ύπό τοϋ 
Υπουργού τής Έθν. Οικονομίας.

Άρθρον 2 παραγρ. 4 Β. Δ/τος 4/18.11.1946.
Ή Διοίκησις τών νεοϊδρυομένων Επιμελητηρίων άνατί- 

θεται δι’ άποφάσεως τοϋ έπί τής Εθνικής Οικονομίας 
Ιπουργοϋ εις προσωρινήν πενταμελή Διοικούσαν Επιτροπήν 

ες έπαγγελματιών καί Βιοτεχνών τής περιφέρειας τοϋ ίδρυο- 
μένου Επιμελητηρίου. Διά τής ιδίας. άποφάσεως ορίζεται 
καί ό Πρόεδρος καί ό ’Αντιπρόεδρος τής προσωρινής Επι
τροπής.

Ή Επιτροπή αΰτη. έντός τριών μηνών άπό τοϋ διορισμού 
της επιμελείται τής συντάξεως τοϋ πρωτοκόλλου τών μελών 
αύτών. όπερ περιέχει τά έν άρθρω 56 τοϋ νόμου 184/1914 
στοιχεία, βάσει τοϋ όποιου καί θέλει ένεργηθή ή έκλογή 
της οριστικής διοικήσεως αΰτοϋ. συμφώνως πρός τά ύπό 
τού άρθρου 5 τοϋ παρόντος διαλαμβανόμενα.

Άρθρον μόνον τοϋ Π. Δ/τος 913/1975.
Εκλογείς είναι πάντες οί Έπαγγέλματία ι ή βιοτέχναι 

οί έγγεγραμμένοι εις τό. Μητρώον τοϋ Επιμελητηρίου. 
Εκλόγιμοι είναι οί κατά το προηγούμενου έδάφιον εκλογείς, 
οί έχοντες τήν Ελληνικήν Υπηκοότητα, άσκοϋντες δέ του
λάχιστον έπί τρία συνεχή έτη πρό τής έκλογής το έπάγγελμα, 
δι’ ο είναι έγγεγ ρ α μ μ έν ο ι εις το οίκεΐον Μητρώον.

Στερούνται τού δικαιώματος τού έκλέγεσθαι οί κηρυχθέντες 
εις κατάστασιν πτωχεύσεως καί μήπω άποκατασταθέντες, 
οί στερηθέντες τών πολιτικών δικαιωμάτων καί έφ’ όσον 
χρόνον διαρκεΐ ή στέρησις, οί έχοντες καταδικασθή εις 
οίανδήποτε ποινήν καί κλοπήν, ύπεξαίρεσιν, αισχροκέρδειαν 
(άρθρ. 405 Π.Κ.) άπιστίαν, ψευδορκίαν, άπάτην, έκβίασιν, 
πλαστογραφίαν, δωροδοκίαν, καταπίεσιν, δολίαν, χρεωκο- 
πίαν, λαθρεμπορίαν, τοκογλυφίαν παράβασιν τών νόμων 
«περί φορολογίας καπνού, σιγαροχάρτου καί ειδών μονοπω
λίου», έγκλημα κατά τών ήθών καί συκοφαντικήν δυσφή- 
μησιν ή δι’ άπόπειραν τούτων καί έφ’ όσον έξακολουθοΰν 
καταχωριζόμεναι αί σχετικαί ποιναί έν τώ άποσπάσματι 
ποινικού μητρώου κατά τάς διακρίσεις τού άρθρου 577 
τού Κ.Π.Δ. ώς άντικατεστάθη διά τού άρθρου 26 τού 
Ν'.Δ. 1160/73, ώς καί οί τελοϋντες ύπό δικαστικήν άπα- 
γόρευσιν ή δικαστικήν άντίληψιν.

Μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τών Επαγγελμα
τικών καί Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων έν τώ προσώπω 
τού οποίου ήθελε συντρέξει μετά τήν έκλ.ογήν μία τών 
άνωτέρω στερήσεων, έκπίπτει αύτοδικαίως τοϋ άξιώματός 
του.

Άρθρον 4 Β. Δ/τος 4/18.11.46.
"Εκαστον τών μικτών Επιμελητηρίων διαιρείται εις δύο 

τμήματα τό ’Επαγγελματικόν καί τό Βιοτεχνικόν.
__Διά πράξεως τού ' Τπουργού τής Εθνικής Οικονομίας

καί μετά γνωμοδότησιν τοϋ οικείου Έπιμελ.ητηρίου δύναται 
νά αύξηθή ό άριθμός τών τμημάτων.

Άρθρον 5 παραγρ. 1 καί 2 Β. Δ/τος 4/18.11.46.
1. Ή έκλογή τών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου 

γίνεται κατά κατηγορίας Επαγγελμάτων συμφώνως μέ 
τήν εις τμήματα διαίρεσιν τοϋ Έπιμελητρίου.

2. Ή διαίρεσις τών Επιμελητηρίων εις κατηγορίας 
καθ’ ήν καθορίζεται ταυτοχρόνως καί ό άριθμός τών παρά 
τού Διοιητικού Συμβουλίου άντιπροσώπων έκάστης γίνεται 
διά πράξεως τού 'Τπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά γνω- 
μοδότησιν τής Έκλογικής Επιτροπής.

Άρθρον 5 παραγρ. 3 Β. Δ/τος 4/18.11.1946 καί άρθρον 
3 παραγρ. Α τοϋ Β. Δ/τος 491/1965.

Ή έκλογή διεξάγεται μερίμνη καί ύπό τήν έποπτείαν 
έκλογικής έπιτροπής συντιθεμένη 1) έξ ένός Πρωτοδίκου 
τοϋ Πρωτοδικείου τής έδρας τοϋ Επιμελητηρίου ή έν έλ- 
λείψει πρωτοδίκου έξ ένός Εΐρηνοδίκου ώς Προέδρου, όριζο- 
μένου μετά τοϋ άναπληρωτοΰ του ύπό τοϋ οικείου Π ροέδρου 
Πρωτοδικών 2) ένός άνωτέρου δημοσίου ύπαλλήλου, όρι- 
ζομένου μετά τοϋ άναπλητωτοϋ του ύπό τοϋ 'Τπουργού 
Εμπορίου ή τού Νομάρχου κατά περίπτωσιν, 3) έξ ένός 
άντιπροσώπου τοϋ οικείου Επιμελητηρίου όριζομένου μετά 
τοϋ άναπληρωτοΰ του ύπό τής Διοικήσεως αύτοϋ. Χρέη 
Γραμματέως έκτελεϊ ύπάλληλος τοϋ οικείου Επιμελητηρίου 
οριζόμενος μετά τοϋ άναπληρωτοΰ του ύπό τοϋ Προέδρου 
τής Έκλογικής Έπιτροπής.

Άρθρον 6 Β. Δ/γμα 4/18.11.46.
1. Αί έκλογαί πρός άνάδειξιν συμβούλων Επαγγελματι

κού καί Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, ένεργοϋνται έν τώ 
καταστήματι τού Επιμελητηρίου, κατόπιν προσκλήσεως 
τής κατά τό προηγούμενον άρθρον έκλογικής έπιτροπής 
δημοσιευομένης εις δύο ήμερησίας έφημερίδας καί εις δύο 
κατά συνέχειαν ήμέρας. έκδιδομένας έν τή έδρα τοϋ Επι
μελητηρίου δέκα τούλάχιστον ήμέρας πρό τής έκλογής 
καί έντος 8 ήμερών άπό τής κατά τά κατωτέρω έπικυρώσεως 
τών έκλογικών καταλόγων.

Έν τής προσκλήσει άναγράφεται ή ήμέρα καί ώρα 
ένάρξεως καί λήξεως τής έκλογής, καί ό άριθμός τών έκλε- 
χθησομένων άντιπροσώπων ύφ’ έκάστης κατηγορίας έπαγ- 
γελμάτων.

2. Έπί τή βάσει τοϋ πρωτοκόλλου τών έπωνυμιών ή 
κατά νόμον έκλογική ’ Επιτροπή προβαίνει εις τήν σύνταξιν 
τών έκλογικών καταλόγων, άποτελουμένων έξ ειδικών 
καταλόγων ισαρίθμων πρός τάς κατηγορίας τών επάγγελμά- 
τΐον, έξ ών γενήσεται ή έκλογή συμφώνως τώ άρθρω 4 τοϋ
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παρόντος. Εις τους εκλογικούς καταλόγους δεν Οέλουσι 
συμπεριληφθή οί μή έκπληρώσαντες τάς έναντι τού Έπι^ 
μέλη τη ρ ίου υποχρεώσεις των. συμφώνως τώ άρθρω 11 τοΰ 
παρόντος, μέχρι τής προτεραίας τής κατά το επόμενον 
εδάφιον έκθέσεως των εκλογικών καταλόγων.

3. Οΐ οΰτω συνταχθέντες κατάλογοι εκτίθενται έπί 
πέντε ημέρας έν τώ Έπιμελητηρίω δημοσιευομένης περί τοΰ 
τρόπου δηλώσεως παρά τής Επιτροπής προ τριών τούλά- 
χιστον ημερών διά μιας ήμερησίας έφημερίδος. έκδιδομενης 
έν τή έδρα τοϋ Έπιμελτηρίου.

4. ’Εντός πέντε ημερών άπό τής λήξεως τής προθεσμίας 
τής έκθέσεως πάντες οί έχοντες αντιρρήσεις κατά τοϋ 
καταλόγου, δύνανται να ύποβάλωσιν ενστάσεις κοινοποιου- 
μένας διά δικαστικού κλητήρος. Περί τοϋ δικαιώματος 
τών ενστάσεων γίνεται μνεία έν τή κατά τήν παράγραφον 
3 δημοσιεύσει. Ή έκδίκασις τών ένστάσεων γίνεται εντός 
τριών ημερών υπό τής εκλογικής Επιτροπής έν δημοσία 
συνεδριάσει. Μετά τήν έκδίκασιν τών ένστάσεων συντχσ- 
σονται καί κυροϋνται ύπό τής Επιτροπής οι οριστικοί 
κατάλογοι.

5. 'Η έκλογή γίνεται χύτοπροσώπως καί διά μυστικής 
διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, άπαγόρευομένης τής δι’ 
αντιπροσώπου έκλογής έξαιρέσει τής περιπτώσεως τών 
Συνεταιρισμών, ών τό έκλογικόν δικαίωμα ασκείται ύπό 
τοϋ οικείου Προέδρου.

6. Οί έπιθυμοΰντες νά διεκδικήσωσι τό αξίωμα τοϋ 
συμβούλου, ύποβάλλουσιν έπτά τούλάχιστον ημέρας προ 
τής όρισθείσης διά τήν ψηφοφορίαν αϊτησιν ύποψηφιότητος 
εις τήν εκλογικήν ’Επιτροπήν. Εις τήν αϊτησιν έπισυνά- 
πτεται γραμμάτιον τοϋ Ταμείου τοϋ ’Επιμελητηρίου, περί 
καταθέσεως παρ’ αύτώ δραχμών τών Επιμελητηρίων 
’Αθηνών, Πειραιώς Θεσ/νίκης δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) 
τών δέ λοιπών οκτώ χιλιάδων (8.000).

7. Μέχρι τής τετάρτης ήμέρας προ τής ψηφοφορίας 
ή έκλογική Επιτροπή έν συνεδρία άνακηρύττει τούς κα- 
νονικώς ύποβάλοντας αϊτησιν υποψηφίους καί κεκτημένους 
τά νόμιμα προσόντα.

'Η σχετική περί άνακηρύξεως άπόφασις τής ’Επιτροπής 
άναρταται εις καταφανές σημεΐον τοϋ Έπιμελητρίου, ίνα 
λάβωσι γνώσιν οί έκλογεϊς.

’Εν τή άποφάσει ταύτη άναγράφονται τά ονόματα τών 
υποψηφίων κατά κατηγορίας έπαγγελμάτων, κατ’ όνομα- 
τεπώνυμον καί επάγγελμα, ώς κατά γράμμα ύπάρχουσι 
έγεγραμμένοι έν τοϊς έκλογικοϊς καταλόγοις.

’Απαγορεύεται εις τούς υποψηφίους, έφόσον δεν έποτε- 
λοϋσι μέλη τής εκλογικής ’Επιτροπής, νά παραμείνωσιν 
έν τή αιθούση τής έκλογής κατά τήν τακτοποίησιν τών 
καλπών, τήν ψηφοφορίαν καί τήν διαλογήν τών ψήφων.

6. Τήν έκλογήν διευθύνει καί έποπτεύει ή κατά νόμον 
έκλογική ’Επιτροπή. Έν ή περιπτώσει μέλη τής έκλογικής 
Επιτροπής είναι άπόντα, διευθύνουσι τήν έκλογήν μόνον 
τά παρόντα μέλη, έάν άποτελώσι τήν πλειοψηφίαν τής 
Επιτροπής. Έν περιπτώσει έλλείψεως απαρτίας, ή έκλογή 
αναβάλλεται έπί έπτά ήμέρας.

Τήν πρωίαν τής ήμέρας τής ψηφοφορίας ό Πρόεδρος 
τοϋ Επιμελητηρίου όφεΟ,ει νά έχη προπαρασκευασμένην 
τήν αίθουσαν τής έκλογής. Ή έκλογική Επιτροπή προβαίνει 
εις τήν τακτοποίησι τών καλπών ώς έξής :

Τίθενται έπί Τραπέζης ή Τραπεζών τόσχι κάλπαι δσαι 
είναι αί κατηγορίαι τών έπαγγελμάτων. Εις έκάστην 
κάλπην θά αναγράφεται εύανχγνώστως ή κατηγορία προς 
άποφυγήν λαθών.

Άφοϋ τακτοποιηθώσιν, ώς άνω, αί κάλπαι, ανοίγονται 
κατά σειράν καί έξετάζωνται άν ώσιν κεναί καί κατόπιν 
κλείονται καί σφραγίζονται. Περί έξετάσεως τών καλπών, 
τής σφραγίσεως αυτών καί περί τοϋ ότι εύρέθησαν κεναί 
συντάσσεται τό πρακτικόν ύπογραφόμενον ύπό τής έκλογι
κής Επιτροπής.

Μετά τήν έναρξιν τής ψηφοφορίας, ήν κηρύσσει ό Πρό
εδρος τής Έκλογικής Επιτροπής, οί έκλογεϊς προσέρχονται

πρό .ής ^ Επιτροπής ταυ της. ήτις. άφοϋ πείσθη έκ τών 
προσκοαιζοαένων στοιχείων περί ταυτοτητος αυτών.

εν τω οποιω εγγραφονται οί ψηφίζοντες έκλογεΐε. Έπί 
τών κατά την εκλογήν προκυπτόντων ζητημάτων άποφαί- 
νεται οριστικώς η εκλογική ’ Επιτροπή. Αί αποφάσεις 
αυτχι τής Επιτροπής κχταχωρούντχι έν τώ βιβλίω τών

α) Αί κάλπαι άνοίγονται καθ’ ήν σειράν είναι τοποθετη- 
ναι, εκαστης δε κάλπης καταμετρούνται οί έσφρχγισμένοι 

φάκελοι, οι περιεχοντες τά ψηφοδέλτια, β) Έάν εις κάλπην 
τινα ευρεθώσι πλειονες φάκελοι των ψηφοφορησάντων οί 
επι πλέον καταστρεφονται, χωοίς νά άποσοοαγισθώσι. y)τρέφονται, χωρίς νά άποσφραγισθώσι. γ) 
Μετά τήν καταμέτρησιν καί άρίθμησιν τών φακέλων, άρ- 
χεται η άποσφραγισις αυτών καί ή διαλογή τών ψήφων, ό 
συνολικός άριθμός τών οποίων 0t’ ένα έκαστον τών υποψη
φίων καταγράφεται άριθμητικώς καί ολογράφως έν έπί τού- 
τω πρωτοκολλώ, δ) Έάν έν ψηφοδελτίω άναγράφωνται 
πλειονες υποψήφιοι τών - έκλεγησομένων έν τή- κατηγορία 
έπαγγελμάτων, διαγράφονται οί τελευταίοι κατά σειράν άνα- 
γραφόμενοι έπί πλέον έν τώ ψηφοδελτίω. ε) Άποπερατου- 
μένης τής διαλογής τών ψηφοδελτίων δι’ έκάστην κατηγο
ρίαν, ένεργεϊτχι ή άνακήρυξις τών έπιτυχόντων, βάσει τών 
αποτελεσμάτων διά πράξεως τής έκλ γικής Έπιτροττής. 
στ) Έν περιπτώσει ΐσοψηφίας μεταξύ δυ < ή πλειόνων, ένερ- 
γεϊται ύπό τής Έκλογικής Έπιτροττής κλήρωσις.

Μετά τήν άνακήρυξιν τών έπιτυχόντων, τά πρακτικά τής 
εκλογής καί λοιπά έκλογικά έγγραφα, σφραγισμένα εντός 
σάκκων, παραλαμβάνονται ύπό τοΰ Προέδρου τής έκλογικής 
Επιτροπής, όστις διαβιβάζει ταϋτα άσφαλώς εις τον Πρόε
δρον τών Πρωτοδικών. Αί κατά τοϋ κύρους τής έκλογής έν- 
στάσεις ύποβάλλονται διά κοινοποιήσεως έντός τριών ήμε- 
ρών είς τον Πρόεδρον τών Πρωτοδικών τής έδρας τοϋ Επι
μελητηρίου.

'Ο Πρόεδρος τής έκλογικής Επιτροπής είναι ό άντιπρό- 
σωπος δικαστικής Αρχής.

Καθήκοντα Γραμματέως τής έκλογικής Επιτροπής έκτε- 
λεΐ είς τών υπαλλήλων τοϋ Επιμελητηρίου.

Άρθρον μόνον τοϋ Β.Λ. 10-3/1-4-1950.
Αί έκ τών ώς άνω γραμματίων εισπράξεις περιέρχονται 

ώς έσοδον εις τό Ταμεϊον τών Επιμελητηρίων πρός κάλυψη 
τών έκλογικών έξόδων καί τής άποζημιώσεως τής έκλογικής 
Επιτροπής ήτις καθορίζεται ύπό τής Δ. Έπιτροττής τοϋ 
Επιμελητηρίου έντός τών ύπό τοϋ σχετικού κονδυλίου τοϋ 
προϋπολογισμού καθοριζομένων περιθωρίων.

Άρθρον 18 Β.Δ. 4/18-11-46.
Έκτος τών τακτικών μελ.ών, τά Επιμελητήρια δικαιούν

ται νά έκλέγωσι καί άντεπιστέλλοντα μέλη, κατοικοϋντα 
έντός ή έκτος τής περιφερείας αύτών καί μεταξύ προσώπων, 
έχόντων Έμπορικάς καί Οΐκονομικάς γνώσεις, τών οποίων 
όμως ό άριθμός δεν δύναται νά ύπερβή τον άριθμόν τών τα
κτικών μελών.

Τά μέλη ταϋτα έχουσι μόνον συμβουλευτικήν ψήφον κατά 
τάς συνεδριάσεις τών Επιμελητηρίων, εις τάς όποιας έχουσι 
δικαίωμα νά παρίστανται καί συσκέπτωνται.

Άρθρον 14 Β.Δ. 4/18-11-46.
Τά Επιμελητήρια συνεδριάζουν είτε έν συνόλω διά ζητή

ματα άφορώντα γενικώτερα αύτών συμφέροντα, είτε κατά 
τμήματα ή κατηγορίας ή συνομοταξίας έπαγγελμάτων διά 
ζητήματα άφορώντα εις ειδικά αύτών συμφέροντα.

Αί συνεδριάσεις τών Επιμελητηρίων είναι δημόσιοι, άλλά 
δύνανται τά Επιμελητήρια νά μή δημοσιεύωσι περίληψιν 
τών πρακτικών ώρισμένης συζητήσεως, ή νά μή έπιτρέψωσι 
τήν δημοσίαν συζήτησιν.
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Ή έν συνόλ,ω συνεδρίασις είναι νόμιμος, αν παρευοίσκον- 
ται το τρίτον των μελών. Αι συνεδριάσεις δε των τμημάτων, 
άν παρευρίσκηταΐ το ήμισυ.

Τά μέλη καλούνται εις συνεδρίασιν ύπό τοϋ Προέδρου 
τέσσαρας τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως. έκτος 
έπειγουσών περιστάσεων. ’Εάν κατά τήν ημέραν, ην ορίζει 
ή πρόσκλησις, δεν κατορθωθή απαρτία ό Πρόεδρος καλεϊ 
έκ νέου τά μέλη δι’ άλλην ημέραν, έντός 10 ήμερων άπό της 
ματαιωθείσης συνεδρίας. οποτε ή συνεδρίασις είναι νόμιμος, 
όσοιδήποτε καί άν προσέλ,θωσιν.

“Αρθρον 15 Β.Δ. 4/18.11.46.
Αί αποφάσεις λ,αμβάνονται κατ’ άπόλυτον πλειοψηφίαν 

των παρόντων μελών καί καταχωρίζονται έν τώ έπί τούτω 
τηρουμένω βιβλ.ίω των πρακτικών. Έν ισοψηφία κατισχύει 
ή ψήφος τοϋ Προέδρου, ή τοϋ άναπλ.ηροϋντος αυτόν, έπί 
μυστικών ψηφοφοριών έν ισοψηφία ή πρότασις απορρίπτεται.

“Αρθρον 20 Β.Δ/τος 4/1S.11.1946.
'Ο Πρόεδρος τών Πρωτοδικών τής έδρας τοϋ ’Επιμελη

τηρίου, ή άλλως υπάλληλος τοϋ 'Υπουργείου ’Εθνικής 
Οικονομίας λαβών έντολήν τοϋ 'Υπουργού δικαιοϋται νά 
παρίσταται εις τάς συνεδριάσεις τών εκλογέων καί νά 
μετέχη τών συζητήσεων άνευ δικαιώματος ψήφου.

“Αρθρον 7 X. 504/76.
'Η 'Υπηρεσία τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 

είναι τιμητική μή-έπιτρεπομένης-τής καταβολής άποζημιώ- 
σεως ύπό τοϋ Επιμελητηρίου. Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται 
ή χορήγησις εις τον Πρόεδρον καί τά μέλη τής Διοιητικής 
’Επιτροπής έξόδων παραστάσεων, τό ποσόν τών οποίων 
καθορίζεται μετά γνώμην τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού ’Εμπορίου.

Εις τούς έκτος έδρας τοϋ ’Επιμελητηρίου μετακινουμένους 
διά τάς ύπηρεσιακάς αυτού άνάγκας Συμβούλους, κατα
βάλλονται α) οδοιπορικά έξοδα κατά τά ΐσχύοντα περί 
Δημοσίων 'Υπαλλήλων καί β) αί λ.οιπαί ήμερήσιαι δαπάναι, 
αίτινες καθοριζόμεναι έκάστοτε ύπό τής Διοικητικής ’Επι
τροπής δεν δύνανται νά υπερβαίνουν τό έν τριακοστόν (1/30) 
τοϋ βασικού μισθοΰ Γενικού Διευθυντοϋ ’Επιμελητηρίου.

“Αρθρον S Β.Δ/τος 4/1S.11.1946.
Παν μέλ.ος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου άπέχον αδικαιο

λογήτους έπί τρεΐς μήνας συνεχώς τών συνεδριάσεων, 
κηρύσσεται έκπτωτον δΓ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής 
Οίκονουίας.

“Αρθρον 2 Β.Δ/τος 697/1946.
1. Ή Διοικητική ’Επιτροπή έκάστου Έπιμελ.ητηρίου 

είναι πενταμελής άπαρτιζομένη έκ τοϋ Προέδρου τοϋ Α' 
’Αντιπροέδρου τοϋ Β' ’Αντιπροέδρου, τοϋ Ταμείου καί τοϋ 
Γεν. Γραμματέως, έκλ.έγεται δέ ύπό τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου μεταξύ τών αιρετών μελιών αύτοϋ.

Διά τήν έκλ.ογήν τής Διοικητικής Επιτροπής συγκαλ.εϊται 
τό Διοικητικόν Συμβούλ.ιον εις συνεδρίασιν διά προσκλήσεως 
τοϋ 'Υπουργού ’Εμπορίου ή τοϋ αρμοδίου Χομάρχου κατά 
τάς διατάξεις τοϋ X. 3200/55 έντός 15 ήμερών άπό τής 
έπικυρώσεως τών έκλ.ογών, έπιδιδομένης εις τά μέλ.η αύτοϋ 
προ τεσσαράκοντα οκτώ ώρών άπό τής όρισθείσης ήμέρας 
τής έκλ,ογής μερίμνης τοϋ Επιμελητηρίου.

Τήν έκλ.ογήν μέχρι τής άναδείξεως απάντων τών μελ,ών 
τής Διοικητικής Έπιτροττής. διευθύνει ό πρεσβύτερος τών 
αιρετών καί έκ τοϋ νόμου μελών, ύποβοηθούμενος ύπό τοϋ 
νεωτέρου έκ τούτων οστις εκτελεϊ καί καθήκοντα γραμματέως.

Τής έκλ,ογής τηρούνται πρακτικά ύπογραφόμενα ύπό τοϋ 
προεδρεύοντος καί τοϋ γραμματέως.

Ή εκλογή έκάστου τών μελών τής Δ. Επιτροπής ένερ- 
γεϊται κεχωρισμένως κατά τήν ώς άνω σειράν διά μυστικής 
διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας.

Αί υποψηφιότητες υποβάλλονται δΓ εγγράφου δηλαοσεως 
εις τον προεδρεύοντα τοϋ Συμβουλ.ίου προ τής ένάρξεως 
τής ψηφοφορίας δΓ έκαστον άξίωμα.

Έπί τη βάσει τών δηλώσεων τούτων δακτυλογραφούνται 
ύπό τής 'Υπηρεσίας τοϋ Επιμελητηρίου μερίμνη τοϋ προ

εδρεύοντος τά ψηφοδέλτια άτινα περιέχουσΓτά όνόματα τών 
υποψηφίων διά τό προς έκλογήν άξίωμα κατ’ άλφαβητικήν 
σειράν, επιδίδονται δέ μετά ομοιομόρφων φακέλλων δεόντως 
μονογραφήμμένων ύπό τούτου εις τούς εκλογείς.

'Η προτίμησις υποψηφίων σημειοϋται έν τώ ψηφοδελ.τίω 
διά σταυρού τιθεμένου προ τοϋ ονόματος διά μολ.υβδίδος 
χρώματος μελ.ανοϋ.

Ενδείξεις, διαγραφαί ή έτερα σημεία έπί τοϋ ψηφοδελτίου 
καθιστώσι τούτο άκυρον.

Ή διαλαγή τών ψηφοδελ.τίοον καί ή άνακήρυξις τών 
έπιτυχόντων γίνεται ύπό τοϋ Προεδρεύοντος καί ύπό δύο 
συμβούλων, όριζομένων διά κλ.ηρώσεως προ έκάστης 
έκλ,ογής.

Επιτυχών θεωρείται ό λ.αβών τήν άπόλυτον πλ,ειοψηφίαν 
τών αιρετών μελ,ών καί έκ τοϋ νόμου μελ,ών τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλ.ίου.

Μή έπιτευχθείσης άπολ.ύτου πλ.ειοψηφίας διά τήν έκλ.ογήν 
αξιώματος τίνος ή εκλογή συνεχίζεται διά τά ύπόλ,οιπα 
αξιώματα τής Διοικητικής Έπιτροττής.

Εις τάς περιπτώσεις καθ’ άς δεν έπετεύχθη άπόλ.υτος 
πλ,ειοψηφία ή έκλ.ογή επαναλαμβάνεται, ώς προς τά άξιώ- 
ματα ταύτα τήν 8ην ήμέραν έν τώ αύτώ τόπω καί χρόνω 
άνευ άλλης τίνος διαδικασίας, δτε αρκεί ή σχετική πλ,ειο
ψηφία τών κατά τήν συνεδρίασιν παρόντων μελ,ών.

Εις περίπτωσιν ίσοψηφίας μεταξύ δύο υποψηφίων κατά 
τήν δευτέραν ταύτην έκλ.ογήν ένεργεϊται μερίμνη τοϋ προ
εδρεύοντος κλ,ήρωσις.

Κατά τήν έπαναλ.ηπτικήν έκλογήν δεν έπιτρέπεται ύπο- 
βολ,ή νέας ύποψηφιότητος.

“Αρθρον 22 Β.Δ/γμα 4/18.11.46.
Δεν δύναται νά μετέχωσι ταυτοχρόνως μέλ.η τής Διοι

κητικής Επιτροπής τοϋ Επιμελητηρίου συγγενείς έξ αί
ματος ή έξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμοΰ, συνεταίροι 
όμόρρυθμοι ή έτερόρρυθμοι τής αύτής .'Εταιρείας.

“Αρθρον 17 καί 21 Β.Δ/γμα 4/18.11.46.
'Ο Πρόεδρος εκτελεϊ τά διά τοϋ παρόντος Δ/τος ή άλλων 

διατάξεων άνατειθέμενα αύτώ καθήκοντα, συγκαλεΐ καί 
διευθύνει τάς συνεδριάσεις ύπογράφει τήν άλληλογραφίαν 
καί πάντα τά έγγραφα, βέβαιοί τήν ύπογραφήν τοϋ Εμπορι
κού ονόματος ή επωνυμίας τών έπαγγελ.ματιών ή βιοτεχνών 
καί εκδίδει πιστοποιητικά έξαγόμενα έκ τοϋ κατά τοϋ 
άρθρου 56 Ν. 184/1914 πρωτοκόλλου τών έπωνυμιών ή 
άλλα άντίγραφα ή πιστοποιητικά σχετικά προς τήν άρμοδιό- 
τητα τοϋ Επιμελητηρίου. Έν άπουσία ή κωλύματι, άνα- 
πληροϋν αύτόν οί ’Αντιπρόεδροι καί τούτους τό κατά σειράν 
πρεσβύτερον τών μελ,ών τοϋ Επιμελητηρίου.

ΔΓ άποφάσεως τοϋ Έπιμελ.ητηρίου, λ,αμβανομένης κατ’ 
άπόλυτον πλειοψηφίαν, δύναται νά κατανέμηνται ή ύπο- 
γραφή τών εγγράφων καί εις τά λοιπά μέλη τής Διοικητικής 
Έπιτροττής, ώς καί εις τον Διευθυντή αύτοϋ.

Το Επιμελητήριο έκπροσωπεϊ έπί Δικαστηρίου καί 
ενώπιον τών ’Αρχών ό Πρόεδρος τής Διοικητικής του 
Επιτροπής. Τάς δέ διοικητικάς καί διαχειριστικάς πράξεις 
ένεργεΐ ό Πρόεδρος, μετά προηγουμένην άπόφασιν τής 
Διοικητικής Επιτροπής, λ.αμβανομένην κατ’ άπόλυτον 
πλ,ειοψηφίαν τών μελ,ών αύτής.

Έν ισοψηφία ή ψήφος τοϋ προεδρεύοντος λ.ογίζεται διπλή.
“Αρθρον 2 Ν.Δ. 2649/53.

Τό άρθρον 21 τοϋ X. 184/1914 ώς τούτο έτροποποιήθη 
διά μεταγενεστέρων Χόμων άντικαθίσταται ώς άκολ,ούθως.

Τά Διοικητικά Συμβούλια τών Εμπορικών καί Βιο
μηχανικών Επιμελητηρίων δύνανται νά διαλυθώσι δΓ 
άποφάσεως τοϋ έπί τοϋ Εμπορίου 'Υπουργού ένεκεν παρεκ- 
κλ.ίσεως έκ τοϋ κυρίου αύτών σκοπού ή ένεκεν άταξιών 
περί τήν διοίκησιν ή τήν έκπλήρωσιν τών έργων αύτών, 
ή δΓ ύπέρβασιν τών καθηκόντων αύτών ή διά παράβασιν 
τών διατάξεων τοϋ Χόμου τούτου ή άλλου ή τών έπί τή 
βάσει τούτου έκδιδομένων 'Υπουργικών άποφάσεων.
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Διά τής χύτης άποφάσεως ορίζεται ό ττοος εκλογήν νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου χρόνος καί διορίζεται διά. τό 
μεταξύ διάστημα υπό τοϋ Υπουργού Εμπορίου τριμε/ής 
έΐ ενό; Δικαστικού καί δύο Λιο'.κητικώνύπχλλήλων Προσω
ρινήν Διοικούσα Επιτροπή. ή-.-.ς βάσει των τελευταίων 
εκλογικών κχτχλόγων θέλει διενεργήσει έκλογάς προ; 
άνχδειξτ/ νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Δύνχτχι κατ’ έςχίρεσιν ό Υπουργός Εμπορίου νά διχτάσ- 
ση την μερίμνη τής ώς άνω Προσωρινής Διοικούσης Επι
τροπής σύνταξιν νέων εκλογικών κχτχλόγων. εις περ ιπτωσιν 
καθ’ ήν ήθελεν οιχπιστο/Οή άπώΓ'.ειχ των τελευταίων τοιούτων 
μιας ή π/.ειόνων κατηγοριών ή οτ.οί υπάρχοντες (τελευταίοι 
κατάλογοι) δεν είναι συντεταγμένοι κατά τά κεκανονισμενα.

Διά τούς εν τώ πρώτω έδαφ.ω τοϋ παροντο ς άρθρου 
λόγους, ώς καί κατά τον αύτόν ώς άνω τρόπον όύνπται νχ 
έκπέσωσι τοϋ ειδικού αξιώματος των ώρισμένχ μέλη της 
Διονκούσης Επιτροπής ή καί ολόκληρος ή Διοικούσα 
’Επιτροπή έφ’ όσον διά τάς ώς άνω ενεργεί ας ή παραλείψεις 
δεν εύΟύνεται το Διοικητικόν Συμβούλιον αλλά τά μέλη 
ταϋτα.

Εις την περ ιπτωσιν τχύτην ή χντικχτάστχσις τών έκ- 
πεσόντων μελών Οά ένεργηΟή δι’ εκλογών εντός 15 ημερών 

-ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου κατά τά ύπό τής κείμενης- 
νομοθεσίας προβλεπόμενα.

Τά κηρυχΟέντα έκπτωτα μέλη δεν δύναται νά έπανεκλε- 
γώσιν ώς μέλη τής Διοικητικής Επιτροπής προ τής παρελεύ- 
σεως έτους από τής έκπτώσεώς των.

Τά ώς άνω οριζόμενα ΐσχύουσιν καί επί ’ Επαγγελματο- 
βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων άντικαΟισταμένων τών σχε
τικών περί αύτών διατάξεων.

Άρθρο·/ 15 X. 3305/1925.
Τά Επαγγελματικά Επιμελητήρια έχουσι γενικώς τά 

ύπό τών νόμων ή Διαταγμάτων διαγραφόμενα δικαιώματα 
ή καθήκοντα εΐδικο/τερον δέ :

1. Μελετώσιν είτε οϊκοΟεν είτε τή προσκλήσει τών 
άρχών παν ζήτημα συνερχόμενο·/ με τά συμφέροντα τών 
βιοτεχνικών καί επαγγελματικών τάξεων, αμέσως ή εμμέσως, 
συλλέγουσι πληροφορίας ή στατιστ κάς καί πκρέχουσι τοι- 
αΰτχς πρός τάς Άρχχς.

2. Τηροϋσι πρωτόκολλο·/ πασών τών επιχειρήσεων τών 
υπαγόμενων εις την δικαιοδοσίαν των.

3. Γνωμοδοτοΰσι περί Νομοσχεδίων καί Διαταγμάτων 
σχετιζομένων μέ τά επαγγελματικά καί βιοτεχνικά συμφέ
ροντα ή συστάσεως Επαγγελματικών ’Επιμελητηρίων 
δι’ άποσπάσεως τμήμ.ατος έκ τής δικαιοδοσίας των.

4. Ύποβάλλουσι κατ’ έτος μέχρι τέλους Απριλίου εις τό 
Υπουργείο·/ τής Εθνικής Οικονομίας έκθεσιν περιληπτικήν 
τής γενομένης κατά το λήξαν έτος επαγγελματική ς καί 
βιοτεχνικής κινήσεως μετά τών επ’ αυτής παρατηρήσεων 
καί συστάσεων αύτών.

5. Δύναται κατόπιν Διατάγματος, ν’ άναλάβωσιν οίκοθεν 
ή τή συνδρομή τού Κράτους ή άλλων νομικών προσώπων 
δημοσίων ή ιδιωτικών, τήν ίδρυσιν ή διοίκησιν ιδρυμάτων 
βιοτεχνικής ή επαγγελματικής μορφώσεως ή καί τήν 
διοίκησιν τών παρά τοϋ Κράτους ίδρυομένων τοιούτων. ή 
παρά ιδιωτών διά πράξεως έν ζωή* ή τής τελυταίας βουλή- 
σεως. νά διοργανώσιν ειδικά μαθήματα νά ψηφίζωσιν έπι- 
χορηγήσεις προς εΐδικοποίησιν προϊσταμένων καί τεχνιτών 
διαφόρων επιτηδευμάτων νά τηρώσι μεσιτικά γραφεία πρός 
προμήθειαν ή τοποΟέτησιν τεχνιτών ή εργατών.

Διά Διατάγματος έν περιπτώσει καθ’ ήν άνατίΟεται ή 
ίδρυσις ή διοίκησις τοιούτων ιδρυμάτων εις τά ’Επαγγελμα
τικά ’Επιμελητήρια, τίθενται εις τήν διάθεσιν αύτών αί έν 
τοϊς προϋπολογισμούς τού Κράτους άναγραφόμεναι πιστώ
σεις πρός ίδρυσιν καί συντήρησ·.·/ αύτών, τά δέ οικεία 
εντάλματα έκδίδονται έπ’ όνόματι τοϋ Προέδρου τοϋ 
’ Επιμελή τηρ ίου.

'Ομοίως διά διατάγματος, μετά γνώμην τών ’Επιμελη
τήριο."/, κανονίζονται οί λεπτομέρειαι τής λειτουργίας, 
διοικήσεως καί έποπτείας τών τοιούτων ιδρυμάτων.

0. Δυνανται νά άναλ.άβωσι. μετ’ άδειαν τοϋ Υπουργού 
τής Εθνικής Οικονομίας, τήν όργάνωσιν τών κατά τόπους 
περιοδικών εμπορικών πανηγύρεων καί άγορών.

7. Δύνχνται νά συγκχλώσιν εις σύσκεψιν ώρισμένας 
κκτηγπρίχς ή καί πάντα σύλλογον. τον σύλλογον τών έκλο- 
γέι■..■·/ τής περιφέρειας των. πρός έξέταστ/ ειδικών ζητημάτων 
έ π: ·. γγ ε λ μ χ τ ικ ώ ·/ ή βιοτεχνικών.

ί ό δικαίωμα τής συγκλήσεως ανήκει καί εις τούς εκλογείς, 
εφ’ όσον τό έ·/ εικοστόν τούλάχιστον αύτών ζη τή τη τήν 
σύγν.λησιν τούτο.·/. Τό έν εικοστόν επίσης τών εκλογέων 
ώρισμένου τμήματος ή κατηγορίας δυνανται νά ζητήσωσι 
τήν σύγκλησιν συσκέψεως τών τής κατηγορίας ταύτης 
εκλογέων.

8. Δυνανται νά ενώντχι μετ’ χλλήλων εις συνέδρια καί 
συνελεύσεις ή νά μετέχο.σι τοιούτων νά συνιστώσιν έπιτρο- 
πάς, εκθέσεις ή συνδέσμους διαρκείς πρός έξέτασιν διαφό
ρων ζητηματο/·/ τής δικαιοδοσίας των.

*0 κανονισμός τών εργασιών τοιούτων συνεδρίων ή 
συνελεύσεων καί ό οργανισμός τών τοιούτων ενώσεων ή 
συνεδρίων έκόίδετχι μετά γνωμοδότησιν τών οικείων Επι
μελητηρίων διά Διατάγματος.

Τά ’Επαγγελματικά Επιμελητήρια ύποχρεοϋνται νά 
κκταβάλλο/σι πάσαν ενέργεια διά τήν-άνά-πτυξιν, είτε κατ’ 
επαγγέλματα είτε γενικώς πιστωτικών καί προμηθευτικών 
συνεταιρισμών διά τήν άπ’ ευθείας προμήθειαν τών χνχγκχι- 
ούντων εις τούς έπχγγελμχτίχς οργάνων, εργαλείων, πρ Οίτης 
ύλης καί λοιπών χρειωδών προς ένάσκησιν τής τέχνης ή 
τοϋ επαγγέλματος αύτών.
"Αρθρο·/ 19 παρ. 2 τοϋ Β.Δ/τος 4/1S. 11.46 καί ΆρΟψον 3 

παρ. 1 τοϋ Β.Δ/τος 10/15.3.1951.
Τά Επιμελητήρια δύναται νά συνιστώσιν Έπιτροπάς 

έξ ’ Επχγγελμχτιών καί Βιοτεχνιών, ειδικών επιστημόνων, 
ούς καί άλλων πρόσωπα/·/ έχόντων ειδικήν καταρτισιν καί 
πείραν επί έπχγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων, διά' την 
μελέτην γενικών ή ειδικών ζητημάτων άφορώ'/το/ν την 
προαγωγήν, άνάπτυξιν καί προστασίαν τής Έπαγγελματο- 
βιοτεχντκής Τάξεο/ς.

Εις τά μέλη καί τον Γραμματέα τών ’Επιτροπών τούτων 
καταβάλλεται αποζημίωση καθοριζόμενη ύπό τής Διοι
κητικής ’Επιτροπής τών ’Επιμελητηρίων εις βάρος τού 
Ταμείου αύτών.

“Αρθρο·/ 12 παρ. 4 X. 3S14/195S.
Κατόπιν άδειας παρεχόμενης ύπό τοϋ Υπουργού ’Εμπορίου 

δι’ άποφάσεο/ς αύτοϋ, επιτρέπεται ή ύπό τών ’Επαγγελμα
τικών καί Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων όργάνωσις ’Εκθέ
σεων εντός ή έκτος τοϋ Κράτους, ώς καί ή συμμέτοχή εις 
’Εκθέσεις διηνεκείς ή πρόσκαιρους.

’Επίσης ύπό τάς αύτάς προϋποθέσεις επιτρέπεται ή παρά 
τοίς αύτοΐς επιμελητηρίοις σύστασις χημικών έργαστηρίων 
πρός έξυπηρέτησιν τών μελών αύτών, λειτουργούντων έπί 
τή βάσει κανονισμού, συντχσομένου ύπό τών οικείων 
Επιμελητηρίων καί έγκρτ/ομένου ύπό τοϋ Υπουργού 
’Εμπορίου δΓ άποφάσεως αύτοϋ.

Άρθρο·/ 1 παρ. 1 έδαφ. β' Ν. 504/76.
Τά ’Επιμελητήρια δύνχνται δΓ άποφάσεως τής Διοικητι

κής αύτών ’Επιτροπής, νά άναθέτουν τήν έκτος τοϋ κατα
στήματος τοϋ ’Επιμελητηρίου είσπρχξιν τών πόρων αύτών 
εις εΐσπράκτορας καί νά καθορίζουν τήν αμοιβήν αύτών έπί 
ποσοστοίς.

ΔΓ όμοιων αποφάσεων δύνχνται νά άναθέτουν τήν σύντα
ξιν, έκτύπωστ/ καί έν γένει εκδοσιν τοϋ δελτίου των εις 
κατάλληλα πρόσωπα καί νά καθορίζουν τήν σχετικήν δαπά
νην. *.·»

Άρθρο·/ 4 τοϋ Χ.Δ. τής 21-4/24.5.1926, ώς έκυρώθη 
καί έτρο—οποιήθη ύπό τοϋ X. 3762/1929. " : ·

Αί διατάξεις περί (διαιτησίας), πραγματογνωμοσύνης, 
καί δειγματοληψίας τών Εμπορικών καί Βιομηχανικών 
’Επιμελητηρίων έπεκτείνονται καθ’ όλην τήν έκτασιν καί 
έπί τών επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων.
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Άρθρον 2 Ν. 504/76.
1. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτά

ξει τού έπί τοϋ Εμπορίου Υπουργού, καθορίζονται τα 
άφορώντα εις τα. προμήθειας καί τήν έν γένει οικονομικήν 
διαχείρησιν, των- Εμπορικών καί Βιομηχανικών, Έπαγ- 
νελματικών καί Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων.

2. Ή χρονική διάρκεια τοϋ οικονομικού έτους έρχεται 
άπδ 1ης ’Ιανουάριου καί λήγει τήν 31ην Δεκεμβρίου τοϋ 
ίδιου ήμερολ.ογιακοϋ έτους.

’Εντός τοϋ μηνός ’Οκτωβρίου έκάστου έτους, συντάσσε- 
ται υπό της Διοικητικής ’Επιτροπής τοϋ οικείου ’Επιμελη
τηρίου δ Προϋπολογισμός τής άρχομένης χρήσεως δστις 
κυροϋται υπό τοϋ Διοικητικοϋ αύτοϋ Συμβουλίου καί έγκρί- 
νεται υπό τοΰ 'Υπουργού ’Εμπορίου, εις δν υποβάλλεται 
ένα τουλάχιστον μήνα πρό τής ένάρξεως τού οικονομικού 
έτους, δύναμένου ν* τροποποίηση τοϋτον. . .

3. Εντός τοϋ μηνός ’Απριλίου συντάσσεται καί κυροϋται 
κατά τά ώς άνω, δ άπολογισμός τής ληζάσης χρήσεως, 
δστις δέον νά ΰποβάλληται προς έγκρισιν εις τον Υπουργόν 
.’Εμπορίου μέχρι τής 31ης ’Ιουλίου, δμοϋ μετά τών δικαιολο- 
γητικών εγγράφων καί καταστάσεων τών ενεργητικών καί 
παθητικών στοιχείων τής περιουσίας τοϋ ’Επιμελητηρίου.

•· 4. 'Ο έλεγχος έπί τής διαχειρίσεως τών άνωτέρω ’Επι
μελητήριων είναι κατασταλτικός καί άσκεϊται κατ’ έτος . 
ύπόχρε’ωτικώς, εκτάκτως δέ;' οσάκις παραστη- ανάγκης- - 
υπό Δημοσίων 'Υπαλλήλων δριζομένων υπό τοΰ 'Τπουργοΰ. 
Εμπορίου. Τά δδοιπορικά έξοδα, ή ήμερησία άποζημίωσις, 
ώς" καί ή ύπό τής Διοικητικής ’Επιτροπής όριζομένη άμοιβή 
τών ώς άνω υπαλλήλων, βαρύνουν τό έλεγχόμενον Έπιμε- 
λητήριον.·* I .1 !»

5. Αί σχετικαί διατάξεις περί επιδόματος διαχειριστικών -- 
-λαθών αί άφορώσας . εις τούς-, Δημοσίους Ύπαλλήλ,ους, 
ισχύουν άναλ.όγως καί διά τούς υπαλλήλους τών ’ Επιμελή-
τηρίων.Α...\ν ·■■■<- .·. %” ι■ . ··
; ,-Άρθρον 16 Β.Δ/τος 4/18.11.1946. -

At’ εσωτερικών κανονισμών, έγκρινομένων διά Β. Δ/των, 
έκδιδομένων προτάσει τοϋ 'Τπουργοΰ τής ’Εθνικής Οικο
νομίας, Οέλουσι καΟορισΟή δι’ έκαστον τών ’Επιμελητηρίων 
τά τής διαιρέσεως τής εσωτερικής υπηρεσίας, έξασφαλιζο- 
μένης πάντοτε τής πλήροις άντιστοιχίας προς τήν οργανι
κήν διαίρεσιν τοϋ ’Επιμελητηρίου εις Τμήματα πάντα τά 
άφορώντα τήν εσωτερικήν διοίκησιν αύτών, τήν σύνΟεσιν 
τοϋ προσωπικοΰ, τον τρόπον καί τά προσόντα διορισμοϋ 
καί προαγωγής αύτοϋ, τά τής διαβαΟμίσεως τοϋ ' Υπηρε
τούντο' ‘ μονίμου καί εκτάκτου προσωπικού, βάσει τής 
βαθμολογικής κλίμακος τών δημοσίων υπαλλήλων, τά τοϋ 
καθορισμού τών οργανικών θέσεων αύτών, τής πειθαρχικής 
εύθύνης τής συνθέσεως τοϋ 'Υπηρεσιακού καί Πειθαρχικού 
Συμβουλίου, ώς καί τής άποζημιώσεως τών μελών αύτών, 
τά δικαιώματα καί καθήκοντα τών υπαλλήλων, ώς καί πάσα 
λεπτομέρεια άφορώσα τήν εσωτερικήν λειτουργίαν τών 
’ Επιμελητηρίων.

. Άρθρον 9 Α.Ν. 2429/1/3.7.1940 καί αρθρον 11 Β. Δ/τος
4/18.11.1946.

Πόροι τών ’Επιμελητηρίων είναι α) Δικαιώματα εισ- 
πραττόμενα διά τήν έκδοσιν οίουδήποτε πιστοποιητικού ή 
άλλου εγγράφου διά τήν διεξαγωγήν διαιτησιών, πραγμα
τογνωμοσυνών καί δειγματοληψιών κατά τά διά Β. Δ/τος 
όοισθτ,σόμενα.

β) Τά ύπό τοϋ παρόντος νόμου προβλεπόμενα πρόστιμα 
:αί πάς άλλος δι’ ειδικών διατάξεων θεσπιζόμενος πόρος.

καθορισθησόμενον στό Β. Δ.

ιά Β. Δ/τος προκαλουμένου ύπό τοϋ Υπουργού ’Εμπορίου 
-ετά γνωμοδότησιν τοϋ οικείου ’Επιμελητηρίου ή τοπικού

Άρθρον 1 παράγρ. 1 έδαφ. χ καί . παραγρ. 2 καί 3 
Νόμων 504/1976. ^ \·.Γ_ " · ,

Αί έτήσιαι σύνδρομα! τών ’Επαγγελματικών καί Βιο
τεχνικών ’ Επιμελητηρίων καταβάλλονται εντός τοϋ έτους 
εις τό όποιον άναφέρονται. Αί συνδρομαί τών εκτός τής 
έδρας τοϋ ’Επιμελητηρίου μελών έξομοιοϋνται πρός τάς 
τών μελών τής έδρας αύτοϋ α! καθυστερούμεναι παρά τών 
μελών τοϋ ’Επιμελητηρίου συνδρομαί άς καί τά τέλη 
καταχωρίσεων εις τό πρωτόκολλον επωνυμιών είσπράττονται 
δι’ οργάνων τών ώς άνω ’Επιμελητηρίων κατά τάς διατά
ξεις τοϋ Κώδικος εΐσπράξεως Δημοσίων ’Εσόδων εξαιρέσει 
τών άναφερομένων εις τό μέτρον τής προσωπικής κρατή- 
σεως.

Αί διατάξεις περί παραγραφής χρηματικών άξιούσεων 
τοϋ Δημοσίου καί τοιούτων κατά τοΰ Δημοσίου ισχύουν 
άναλόγως καί έπί τών Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών 
Επιμελητηρίων. ...

Τά Επιμελητήρια ΰποχρεοϋνται, όπως μή ' παρέχουν 
καί υπηρεσίας αύτών εις τά μέλη των τά μή έκπληροόσαντα 
τάς υποχρεώσεις έναντι αύτών, ώς καί έναντι τών χρημα
τιστηρίων έμπορευμάτων τών οποίων είναι μέλη.

Άρθρου 6 Ν.Δ. 86/1974.
Τά Εμπορικά καί .Βιομηχανικά ’Επιμελητήρια τά 

’Επαγγελματικά καί Βιοτεχνικά τοιαϋτα, ώς καί τά Χρη-__ 
ματιστηρια Έμπορευμάτων εξαιρούνται τής εφαρμογής 
τών διατάξεων α) τοϋ Α.Ν. 281/1936 «περί συγχωνεύσεως 
τών παρά τοϊς πολιτικοΐς Ύπουργείοις καί ταΐς Γενικαΐς 
Διοικήσεσιν .'Υπηρεσιών Έγκρίσεως καί Έκκαθαρίσεως 
Δαπανών καί τών ειδικών Λογιστηρίων κ.λ.π.» ώς ούτος 
συνεπληρώθη, ήρμηνεύθη καί έτροποποιήθη μεταγενεστέ- 
ρως, β) τοϋ άρθρου 16 τοϋ Λ.Ν. 153S/1950 «περί ρυθμί- 
σεως τών άποδοχών τών 'Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου» καί γ) τοϋ Ν.Δ. 1265/1972 «περί 
ελέγχου τών δαπανών, τοϋ Κράτους, τών όργανισμών 
Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί τών άλλων Νομικών Προσώ
πων Δημοσίου Δικαίου, ώς καί τών λογαριασμών τών δημο
σίων υπολόγων καί παρακολουθήσεως τών εσόδων των».

. Άρθρον 9 παρ. 1 Ν. 504/76.
Τά Εμπορικά καί Βιομηχανικά, ’Επαγγελματικά καί 

Βιοτεχνικά ’Επιμελητήρια, ώς καί τά Χρηματιστήρια 
’Εμπορευμάτων εξαιρούνται τής εφαρμογής τών διατάξεων 
τοϋ άρθρου 15 τοϋ Ν. 152/1975 «περί συστάσεως καί άνα- 
διαρθραύσεως θέσεων υπαλλήλων τοϋ 'Υπουργείου Οικονο
μικών καί άλλων τινων συναφών διατάξεων».

Άρθρον 17 Ν. 3305/25.
Αί διατάξεις τών άρθρων 31, 32,33,34,35,36,37,38 καί 39 

τοϋ Ν. 184/1914, ώς έτροποποιήθησαν διά τοϋ Νόμου 
1S63 καί τοϋ άπό 2 Νοεμβρίου 1923 Ν. Δ/τος «περί τρο- 
ποποιήσεως τοϋ Νόμου 184 κ.λ,.π.», εφαρμόζονται κατ’ 
άναλ.ογίαν καί έπί τών Έπαγγελ.ματικών καί Βιοτεχνικών 
’ Επιμελ.ητη ο ίων.

ΆρΟρον 39 Ν. 1S4/1914.
Τά Έπιμελ.ητήρια όφείλ.ουν, έφ’ όσον αί οικονομικά! 

συνθήκαι επιτρέπουν νά σχηματίζωσι δι’ ετησίων κρατή
σεων έκ τών περισευμάτων των, άποθεματικόν κεφάλ.αιον 
δι’ απροόπτους άνάγκας των.

Άρθρον 34 Ν. 184/1914.
Διά δαπάνας γενομένας παρανόμως εύθύνονται προσωπι- 

κώς καί άλ.λ.ηλ.εγγύως έναντι τοϋ ’Επιμελητηρίου οί συνα- 
ποφασίσαντες καί διατάξαντες αΰτάς, τήν δέ περί τούτων 
αγωγήν δύνανται νά ένασκήσωσιν δέκα τοΰλ.άχιστον έγγε- 
γραμμένοι έκλογεϊς, έκ συμφώνου ένάγοντες καί έξουσιοδο- 
τοϋντες πρός έκπροσώπησιν αυτών ένα ή πλ,είονας έκ τών 
δέκα,, οίτινες τότε παρίστανται καί ώς αντιπρόσωποι τών 
έξουσιοδοτησάντων καθ’ όλ,ην τήν διαδικασίαν ένεργοϋντες 
πάσας τάς πράξεις καί τήν ορκοδοσίαν.

Άρθρον 3 τοΰ Ν.Δ. 86/74.
Τά ’Εμπορικά καί Βιομηχανικά, ώς καί τά ’Επαγγελμα

τικά καί Βιοτεχνικά ’Επιμελητήρια κατόπιν άποφάσεων 
τών Διοικητικών αύτών Συαβουλ.ίων λ.αμβανομένων διά
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πλειοψηφίας τοϋ 1/3 τουλάχιστον τοϋ συνόλου των ατλών 
αυτών καί άναλόγως τών οικονομικών δυνατοτήτων των 
δύνανται να παρέχουν επιχορηγήσεις μή ύπερβαίνουσας έν 
συνόλω κατ’ έτος ποσοστόν 10 % τών τακτικών των έσοδών 
ώς ακολούθως :
α) Εις οργανώσεις τής περιφέρειας αυτών σκοπόν έχού- 

σας την άνάπτυςιν τοϋ Εμπορίου τής Βιομηχανίας την 
προαγωγήν τών συμφερόντων τών ’Επαγγελματικών καί 
Βιοτεχνικών τάξεων καί έν γένει τών κλάδων εκείνων τής 
οικονομίας τών οποίων οί φορείς είναι μέλη τών ’Επιμε
λητηρίων.
β) Εις Τεχνικάς, Έπαγγελματικάς καί Οΐκονομικάς Σχολάς.
γ) Λιά κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς καί Εθνικούς σκο

πούς καί
δ) Λιά την ενίσχυση τών συλλόγων καί συνεταιρισμών 

ί π ίλλήλων Επιμελητηρίων, ώς καί διά την ενίσχυση τοϋ
Ταμείου Συντάξεων Π ροσωπικοϋ ’Εμπορικών καί Βιο
μηχανικών ’Επιμελητηρίων τοϋ Κράτους.

"Αρθρον 3 Ν. 504/76.
Δι’ άποφάσειυς τοϋ Ύπουργοϋ ’Εμπορίου έκδιδομένής

μετ’ άπόφασιν τής Διοικητικής ’Επιτροπής τοϋ ’Επιμε
λητηρίου επιτρέπεται ή ύπέρβασις τοϋ υπό τοϋ άρθρου 3 
τοϋ Ν'.Δ. 86/74 «περί αυθεντικής ερμηνείας διατάξεων τοϋ 
άρθρου 6 τοϋ Ν.Λ. 328/47 συμπληρώσεως τών περί θεωρή- 
σεως τιμολογίων εισαγωγής καί εξαγωγής εμπορευμάτων 
διατάξεων καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, προβλεπομέ- 
νου ποσοστού επιχορηγήσεων τών ’Επιμελητηρίων δι’ ’Εθνι
κούς καί εΰρυτέρους κοινωνικούς σκοπούς.

Άρθρον 37 Ν. 184/1914. :· .
Χάριν οικοδομής κτιρίων, είτε τών ’Επιμελητηρίων είτε 

τών έμπεπιστευμένων εις τά ’Επιμελητήρια ιδρυμάτων, 
ή διά εργασίας επισκευής καί έκμεταλλεύσεως τών ανατε
θειμένων αύτοϊς κατά τάς διατάξεις τοϋ' νόμου έργων καί 
καταστημάτων δύνανται διά Β. Διατάγματος, έκδιδομένου 
μετ’ άπόφασιν αύτών καί τη προτάσει τοϋ /'Τπουργικοϋ 
Συμβουλίου, νά χορηγήται εις τά ’Επιμελητήρια άδεια συνο- 
μολογήσεως δανείων χρεωλυτικών. Τά δάνεια ταϋτα δύ- 
νάνται νά συνομολογώνται είτε απ’ ευθείας, δι’ ιδιαιτέρας 
συμφωνίας μετά τών δανειστών, είτε δι’ έκδόσεως εις δη
μοσίαν έγγραφήν εντόκων ομολογιών, ονομαστικών ή ανω
νύμων, εξοφλητέων χρεωλυτικώς διά κληρώσεων, είτε καί 
παρά Τραπεζών, κατά τούς όρους τών ενυπόθηκων δανείων, 
επί υποθήκη τών ακινήτων τών ’Επιμελητηρίων κτημάτων 
ή κατά τούς όρους τών προς δήμους, λιμένας' καί άλλα νο
μικά πρόσωπα δανείων τών Τραπεζών διά βραχεΐαν ή μα
κράν προθεσμίαν. Τοιαϋτα δάνεια δύνανται νά σύνομολογή- 
σωσι καί έκδώσωσιν εις εγγραφήν καί π λείο να ’Επιμελη
τήρια άπό κοινοϋ συνεπεία κοινής άποφάσεώς των, καί 
προς έκτέλεσιν έργων ή έπιχειρήσεων άποβλεπουσών εις 
κοινήν ωφέλειαν. ....·> . ...

Άρθρον 38 Ν. 184/1914. ύ ;ίν.< -, -.··
Προς ασφάλειαν τοιούτων δανείων δύναται νά δοθή τό 

ήμισυ, τό πολύ, τών προσόδων τοϋ ’Επιμελητηρίου. Μέχρις 
έξοφλήσεως τών δανείων τούτων αί υπέγγυοι πρόσοδοι δεν 
δύνανται νά μεταρρυθμισθώσιν κατά τρόπον έπάγοντα 
έλάττωσιν τής άσφαλείχς τών δανειστών άνευ τής συναι- 
νέσεώς τούτων.

Άρθρον 19JX. 3305/1925 καί άρθρον 60Χ. 184/1914.
Τά διά την κατά τά άρθρα 12 καί 46 διαδικασίαν συν- 

τασσόμενα έγγραφα, ή κατά τό άρθρον 54 άναγγελία κτί 
τά έγγραφα τών ’Επιμελητηρίων προς οίανδήποτε δημοσίαν 
ή κοινοτικήν άρχήν γράφονται επί άτελοϋς χάρτου. Διά δέ 
την κατά τό άρθρον 46 διαδικασίαν δύνανται νά ύποβληθώσιν 
άτελή καί τά κατ’ αυτήν προσαγόμενα βιβλία ή άλλα έγγρα
φα οίουδήποτε είδους. Ή διαβίβασις τών πριν τάς άρχάς 
απευθυνόμενων εγγράφων τών ’Επιμελητηρίων δεν υποβάλ
λεται εις ταχυδρομικά ή τηλεγραφικά τέλη. ' ! .

Άρθρον 19 Ν. 3305/1925 καί άρθρον 59 τοϋ Ν. 184/1914$
Πάσα παράβασις οίασδήποτε διατάξεως τοϋ παρόντος 

νόμου, ή τών έπί τή βάσει αύτοϋ έκδιδομένων Β. Διαταγ
μάτων καί Κανονισμών τιμωρείται μέ πρόστιμον 5-500 δραχ
μών καί μέ κράτησιν μέχρι 60 ήμερών ή μέ μίαν τών πα
νών τούτων, επιφυλασσόμενης καί πάσης άλλης ποινής άν 
συντρέχη παράβασις βαρυτέρας τίνος διατάξεως τοϋ Ποιν. 
Νόμου, ώς καί τής άποζημιώσεως τοϋ ζημιωθέντος. Τά 
πρόστιμα, βεβαιούμενα καί είσπρ αττόμενα κατά τάς ΐσχύ- 
ουσας διατάξεις περί είσπράξεως δημοσίων προσόδων, 
άποδίδονται κατά το άρθρον 30 τοϋ Νόμου τούτου εις τό 
Έπιμελητήριον.

Άρθρον 2 παρ. 5 Ν". 504/76. ■ · · : "
.·>;{■

Ό έλεγχος τών διαχειριστικών χρήσεως 1974 καί 1975 
τών ώς άνω οργανισμών θέλει διενεργηθεΐ κατά τ’ άνωτέρω.

Άρθρον 3 Α.Ν. 2429/40.
Τά ’Επαγγελματικά Επιμελητήρια (καί τά τοπικά Τμή

ματα τούτων) άφ’ ένός καί τά βιοτεχνικά ’Επιμελητήρια 
(καί τά τοπικά τμήματα τούτων) άφ’ έτέρου ένούμενα άπαρ- 
τίζουν την ’Ένωσιν τών ’Επαγγελματικών ’Επιμελητηρίων 
τό πρώτο καί την "Ενωσιν τών βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων 
τό τελευταίο. Αν ενώσεις αύται .είναι-νομικά Πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, έδρεύουσαι έν Άθήναις καί τελοϋσιν ύπό 
τήν έποπτείαν καί τον έλεγχον τοϋ Ύπουργοϋ ’Εμπορίου.

Οί ύπό τών Ενώσεων, τούτο^ν έπιδιωκόμενοι σκοποί, 
τά τοϋ τρόπου διοικήσεως καί διαχειρήσεως. τούτων, τά 
τής εσωτερικής-δργανώσεως καί λειτουργίας αυτών, τά 
τής εκλογής, θητείας καί άναπλήρώσεως τών μελών δοικ. 
συμβουλίου καί τής διοικ. επιτροπής καθορίζονται διά Β.Δ. 
προκαλουμένων ύπό τοϋ Ύπουργοϋ ’Εμπορίου. . . ,·

';·· ή ‘_/ ςχεδιον νο.μογ J·:.y;
. Περί ’•Εμπορικών καί Βεστεχνεκών /Επάγγελμά;

Βιοτεχνικών γ/Επιμελητη;ίων. : ~
'.ί · ν--'· -Ν'· ■ ΜΕΡΟΣ Α'. ' f*
• Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών Έπιμεληπ

τ? ■

τικών κ αί
ί Yl-lCV-W

σηπίων.· ■
• ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.' . , / ή / '

Σόστασις —- ΔΙέλη —. Έπωνομίαι. . .·.[■
Άρ-Spov 1; ■ ·.· · !

'Ορισμός —.Σκοπός'—*.Έποπτείά. ρ.·> ’Ί ί 
Τά -'Εμπορικά καί Βιομηχανικά/Επιμελητήρια είναι ύπσ- 

χρεωτικαί ενώσεις εμπόρων' κίαί διεμήχάνων ώρισμέτής περι
φέρειας, αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τελοΰν- 
τα ύπό την έποπτείαν τοϋ Ύπουργοϋ Εμπορίου καί σκοπόν 
έχουν τήν. εντός τών γενικών συμφερόντων τοΰ Κράτους καί 
τής Τύϋνικής Οικονομίας. προστασίαν καί άνάπτυςιν τοΰ 
εμπορίου καί τής {ιομηχατ/ίας τής περιφερ-είας των. ώς καί 
τήν έν γένει οικονομοκήν πρόοδον αύτής. ·ι ίΐ;*.%τ ίτσ: .'.<·*
: . · ■ ν · - · · Άρ-Spov 2.

"Ιδρυσις”— "Εδρα — Συγχώνευσις — Κατάργησις.
1. Τά Εμπορικά καί Βιομηχανικά ’Επιμελητήρια Ιδρύον

ται, συγχωνεύονται μετ’ άλλων ’Εμπορικών καί Βιομηχανι
κών ή Επαγγελματικών ή Βιοτεχνικών η ’Επαγγελμαποίισ- 
τεχνινών Επιμελητηρίων διά Προεδρικού Διατάγματος έκ- 
διδομένου μετά πρότασιν τών Υπουργών Προεδρίας τής Κυ- 
ίερνήσεώς καί Εμπορίου. Διά τού Προεδρικού Διατάγματος 
τούτου, ορίζεται ή περιφέρεια, ή έδρα καί ό άροδμός τών 
αιρετών μελών τοΰ Διοικητικού Συμίου/.ίου τοϋ ίδρυομένουΙ 
ή συγχωνευαμένου ’Επιμελητηρίου.' Δι’ όμοιου Προεδρικού 
Διατάγματος δύναται νά καταργοΰνται Εμπορικά^'καί Βιο
μηχανικά η ’Επαγγελματικά ή Βιοτεχνσκά ή Έπαγγελμα- 
τοίιοτεχνικά Επιμελητήρια, ώς επίσης νά μεταβάλλεται ή 
περιφέρεια, ή έδρα ώς καί ό άρι-ϋμός τών μελών τού Διοι
κητικού Συμίουλίου αυτών. - ι· ·. -■· .
*! Ή κατάργησις ή ή συγχώνευσις επέρχεται εκ' λόγων' οι
κονομικών ή διοικητικής διαρθρώσεως τής Χωράς·. -γλ;·'Γ


