
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητη
ρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 γιο τον 
εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των ε
μπόρων, διοτεχνών και λοιπών επαγγελμαπών και άλλες 
διατάξεις'' -

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Έχει γίνει στους ποντες πλέον συνείδηση, ότι τα 
Επιμελητήρια μπορούν και πρέπει να αποτελόσουν καθο
ριστικό παράγοντα για την εθνική οικονομική ανάπτυξη.

Καθήκον της Πολιτείας είναι να δημιουργήσει το κατάλ
ληλο θεσμικό εκείνο πλαίσιο, που θα παρέχει τη δυνατότητα 
στα νομικά αυτά πρόσωπα δημόσιου δικβίβυ να διαδραμα
τίσουν δυναμικά και ακώλυτα τον αποφασιστικό ρόλο τους 
στη δημόσια και κοινωνική ζωή τού τόπου Kat να ανταπο- 
κριθούν με επιτυχία στους σκοπούς τους.

Το θεσμικό αυτό πλαίσιο φιλοδοξεί να θέσει και το προς 
ψήφιση σχέδιο νόμου. Ένα πλαίσιο, που σκοπεί να 
εκσυγχρονίσει και να αναβαθμίσει το ρόλο των Επιμελητη
ρίων, με προοπτική στο χρόνο και το αποτέλεσμα, εξοπλι
σμένο με την αναγκαία ευλυγισία για συνεχή προσαρμογή 
των δραστηριοτήτων των Επιμελητηρίων στις απαιτήσεις 
μιας οικονομίας του ανταγωνισμού, που εξελίσσεται και 
διαφοροποιείται ταχύτατα.

Είναι προφανές, ότι ο αναβαθμισμένος και εκσυγχρονι
στικός ρόλος που επιδιώκεται και προσήκει να ανατεθεί 
στα Επιμελητήρια, προϋποθέτει, πρωτίστως και κυρίως, 
τόσο την οικονομική τους ανεξαρτησία;- όσο και τη 
διοικητική τους αυτοτέλεια, που ήσαν, άλλωστε, και οι 
πάγιες μέχρι σήμερα επιδιώξεις τους. Παράλληλα η απαλ
λαγή τους από κάθε είδους γραφειοκρατικές διαδικασίες, 
που παρακωλύουν το έργο τους και αναιρούν πολλές φορές 
το εφικτό των στόχων τους, είναι αναμφίβολα το τρίτο 
αναγκαίο στοιχείο, που μορεί να συμβάλλει αποφασιστικά 
στην ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηρίων.

Το προς ψήφιση σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και τα τρία 
παραπανω στοιχεία. Ειδικότερα, για μεν τη διοικητική 
αυτοτέλεια πρέπει να λεχθεί, όχι πέραν της σαφούς 
ρηματικής αναφορας, που γίνεται στο άρθρο 1 του σχεδίου 
νόμου, αυτή υλοποιείται και δια της μη αναμίξεως της 
Διοικήσεως ή του Υπουργού Εμπορίου σε πράξεις και 
ενέργειες των Επιμελητηρίων, ως συνέβαινε στο παρελθόν, 
οι οποίες ουδεμιας χρήζουν αναμίξεως ή επικυρώσεως από 
όργανα διάφορα των αιρετών οργάνων διοίκησης των 
Επιμελητηρίων. Επιπρόσθετα, η αναδιαταξη των σκοπών και 
αρμοδιοτήτων των Επιμελητηρίων, που γίνεται στα άρθρα 
1 και 2 του σχεδίου νόμου, η σαφής περιγραφή του πλαισίου 
αρμοδιοτήτων των επιμελητηριακών οργάνων, το σύστημα 
εκλογής αυτών, ο επαναπροσδιορισμός της διάρθρωσης 
της Κεντρικής Ενώσεως Επιμελητηρίων και ο ρόλος που 
ανατίθεται στο όργανο αυτό με το προς ψήφιση σχέδιο 
νόμου, δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί, ότι συμβάλλουν στην 
καθιέρωση στην πράξη της διοικητικής αυτοτέλειας των 
Επιμελητηρίων.

Αναφορικά με το ζήτημα της διασφαλίσεως της επάρκειας 
των οικονομικών πόρων των Επιμελητηρίων, αξίζει να 
επισημανθεί το γεγονός, ότι για πρώτη φορά λαμβάνεται 
νομοθετική μέριμνα καθιερώσεως ενός τρόπου, που να 
οδηγεί σε ακριβόχρονο και αποτελεσματική είσπραξη των 
συνδρομών προς τα Επιμελητήρια, ικανοποιώντας έτσι ένα 
χρόνιο αίτημα των διοικήσεων των Επιμελητηρίων. Συνάμα, 
η παροχή της δυνατότητας μάλλον ελεύθερης (αλλά όχι

και ανέλεγκτης) διαχέιοισεώς των-πόρων των Επιμελητη
ρίων, αναμένεται να ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό την 
επάρκεια πόρων και να οδηγήσει σε βελτίωση των πήο-" 
γραμμάτων δράσης των Επιμελητηρίων.

Στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου ορίζεται όπ τα 
Επιμελητήρια είναι υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρ
τητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν 
εμπορική, υπό. την ευρύτερη έννοιο δραστηριότητα σε 
ορισμένη περιφέρεια, αποτελούν νομικά πρόσωπα δημόσιου 
δικαίου και τελούν υπό την κατασταλτική διαχειριστική 
εποπτεία του Υπουργού Εμπορίου, ως προς τη νομιμότητα 
των πράξεών τους μέσα στα πλαίσια της παρεχόμενης σ' 
αυτά.αυτοτέλειας. Βασικός σκοπός των Επιμελητηρίων είναι 
η .προστασία Kat ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, 
της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια 
τους, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής 
οικονομίας, ως και η εν γένει οικονομική πρόοδος αυτής. 
Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέμα 
οικονομικού περιεχομένου προς την Πολιτεία με γνώμονα 
πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας τους 
και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της 
εθνικής οικονομίας. Επίσης η παροχή γνωμοδοτικών ειση
γήσεων και πληροφοριών γισ κάθε θέμα οικονομικού 
περιεχομένου προς τα μέλη τους και κάθε ενδιαφερόμενο

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται, όπ μέλη 
του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωτικά:

α. Τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την έδρα της υπό 
ευρεία έννοια εμπορικής τους δραστηριότητας στην περι
φέρεια του Επιμελητηρίου.

β. Τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, εφόσον έχουν 
εμπορική υπό την ευρεία έννοια ιδιότητα και έδρα στην 
περιφέρεια του Επιμελητηρίου.

γ. Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων, ως και 
τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, 
εφόσον είναι εγκατεστημένα στην περιφέρεια του Επιμε
λητηρίου, ως επίσης και οι παραγωγικές μονάδες, που είναι 
εγκατεστημένες εκτός της περιφέρειας του Επιμελητηρίου, 
στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους. Η υποχρέωση έγγραφης 
άρχεται στην περ. α' από την έναρξη της εμπορικής 
δραστηριότητας, στις δε περ. βκαι γ' από της συστάσεως 
ή της εγκατάστασής τους αντίστοιχα.

Εν συνεχεία στο ίδιο άρθρο προβλέπεται, όπ μέλη του 
κάθε Επιμελητηρίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριά
σεις του διοικητικού συμβουλίου, όπου μπορούν να παρί- 
στανται. είναι και οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές 
του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Εμπορικού 
Σιιλλόγου, άλλων Επιμελητηρίων, που εδρεύουν στην ίδια 
περιφέρεια, των συναφών προς το εμπόριο, τη βιομηχανία 
και τη βιοτεχνία τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων, του Πανελ
ληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ως επίσης και ο διευθυντής 
ή ο νόμιμος αναπληρωτής της Τράπεζας της Ελλάδος, της 
Εθνικής Τράπεζας και της Ε.Τ.Β.Α. Επίσης, ως αρκττίνδην 
μέλη με το παραπάνω καθεστώς είναι και τέσσερις 
προσωπικότητες του κλάδου στον οποίο ανήκει το Επιμε
λητήριο, οι οποίες έχουν διαπρέψει στο εμπόριο, τη 
βιομηχανία, τη βιοτεχνία ή ας υπηρεσίες, οριζόμενες με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται, όπ τα 
Επιμελητήρια ιδρύονται, καταργούνται. συγχωνεύονται ή 
μεταβάλλουν έδρα με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται 
μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου και στο οποίο 
ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα. Μπορούν επίσης με 
απόφαση του διοικηπκού τους συμβουλίου να ιδρύουν 
παραρτήματα σε άλλες πόλεις της περιφέρειάς τους, 
κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού τους συμβουλίου.

Το σχέδιο νόμου ορίζει, όπ σε κάθε νομό μπορεί να
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λειτουργεί ένο Επιμελητήριο. Όπου, κατά την έναρξη της 
ισχύος του νόμου, λειτουργούν αυτοτελή εμποροβιομηχα- 
νικά, βιοτεχνικό και επαγγελματικά Επιμελητήρια, αυτά 
εξακολουθούν να λειτουργούν. Παρόμοιος διαχωρισμός των 
Επιμελητηρίων επιτρέπεται να γίνεται και σε παραμεθόριες 
ή ακριτικές, κατά γεωγραφική έννοια, περιοχές, μετά από 
πρόταση της Κεντρικής Ενώσεως Επιμελητηρίων και από
φαση του Υπουργού Εμπορίου

Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι τα Επιμελητήρια επιτρέπεται 
να ασκούν κάθε αρμοδιότητα, σχετική με το σκοπό τους, 
που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση 
του σκοπού αυτού.

Παρατίθεται εν συνεχεία ενδεικτικός κατάλογος των 
αρμοδιοτήτων των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τον οποίο 
τα Επιμελητήρια έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Υποβάλλουν πρός την Πολιτεία εισηγήσεις συμβου
λευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, σχετικό με το 
εμπόριο, τη μεταποίηση και τα επαγγέλματα, ή την εθνική 
οικονομία γενικότερα, συμμετέχουν σε επιτροπές και όρ
γανα σχεδιασμού έργων υποδομής, και μεριμνούν, μέ κάθε 
μέσο, για την ανάπτυξη του εξαγωγικού κυρίως εμπορίου, 
της μεταποίησης των επαγγελμάτων και γενικά για την 
αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας.

β. Μελετούν την ανάπτυξη της τυποποίησης, χορηγούν 
πιστοποιητικό εγγραφής και καταγωγής προϊόντων στα 
μέλη τους, βεβαιώνουν το όμοιο ή το ιδιόχειρο της 
υπογραφής των μελών τους, καταγράφουν συστηματικά τα 
εμπορικά και επαγγελματικό έθιμα, χορηγούν πληροφορίες 
στα μέλη τους και στην Πολιτεία για αλλοδαπές αγορές, 
για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή 
θέματα.

γ. Τηρούν το Εμπορικό Μητρώο της περιφέρειας τους 
και χορηγούν βεβαιώσεις ή ταυτότητες. Με απόφαση του 
Υπουργού Εμπορίου καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του 
Εμπορικού Μητρώου, το περιεχόμενό του και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια.

δ. Αναλαμβάνουν μετά από. πρόταση του διοικητικού τους 
συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Εμπορίου τη 
διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εμπορικών 
κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθ
μών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, 
εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων,

ε. Μπορούν να συνιστούν εταιρείες μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, που δέν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με άλλους φορείς, 
με αυτοτελή διαχείριση των πόρων τους, ιδίως των 
κοινοτικών κονδυλίων ή των εσόδων από άλλους διεθνείς 
οργανισμούς, και με σκοπούς την ανάπτυξη της πληροφο
ρικής, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών τους ή 
και τρίτων, την εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προ
γραμμάτων ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου επιμε- 
λητηριακού σκοπού. Επίσης, μπορούν να διενεργούν πραγ
ματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες και να επιλύουν με 
διαιτησία εμπορικές διαφορές, βασει καταλόγου, που συ- 
ντόσσεται κάθε δύο χρόνια και ισχύει και για τις δικαστικές 
και διοικηπκές αρχές. Τέλος, αναλαμβάνουν και διεκπε- 
ραιώνουν κατ' εξουσιοδότηση της Πολιτείας και κάθε άλλο 
έργο, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου και του 
οικείου υπουργού.

στ. Οργανώνουν συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικό 
προγράμματα, αναθέτοντας την εκτέλεση αυτών απευθείας 
σε ειδικά πρόσωπα, χορηγούν σχετικές βεβαιώσεις, παρέ
χουν επιχορηγήσεις σε στελέχη τους για ειδίκευση ή 
επαγγελματική εμπειρία οποιοσδήποτε μορφής στην ημε
δαπή ή την αλλοδαπή. Μπορούν vc συνιστούν επιτροπές 
και ομάδες εργασίας από μέλη τους ή υπαλλήλους τους ή 
τρίτους, ως επ·.σης και να αναθέτουν απευθείας σε ειδικά

πρόσωπα την εκπόνηση μελετών κ,λπ. σχετικό με τούς 
σκοπούς τους, να εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή να 
επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις οικονομικού κυρίως περιε
χομένου.

ζ. Συγκεντρώνουν, ύστερα από απόφαση του Υπουργού 
Εμπορίου, και παρέχουν στοιχεία σε εξουσιοδοτημένες 
τράπεζες για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο, κατά την 
εκτέλεση του έργου, που προβλέπεται στην παρ. 3 του 
άρθρου 1 του ν. 936/1979, (ΦΕΚ 144 Α').

η. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να 
επιχορηγούν πρωτοβουλίες, που συμβάλλουν στην οικονο
μική ανάπτυξη, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές εκδη
λώσεις, να απονέμουν βραβεία για διακεκριμένες επιχειρη
ματικές δραστηριότητες και να ενισχύουν οικονομικό συλ
λόγους και εργοδοτικές οργανώσεις, ως και τα ασφαλιστικά 
ταμεία και τους συλλόγους ή τους συνεταιρισμούς των 
υπαλλήλων των Επιμελητηρίων. Επίσης δύνανται να καλύ
πτουν ή να δανειοδοτούν τα ελλείμματα ή μέρος αυτών, 
του Ταμείου Πρόνοιας των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων.

θ. Ασκούν και κάθε άλλη, μη ρητά προβλεπόμενη στο 
παρόν αρμοδιότητα, που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην 
εξυπηρέτηση των σκοπών τους και στην εθνική οικονομική 
ανάπτυξη.

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται, ο τι τα 
Επιμελητήρια έχουν δικαίωμα, λόγω της αυτοτέλειάς τους, 
να ενεργούν κατα παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων αλλ 
εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους, 
προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους ανωτέρω σκοπούς 
τους και τις αρμοδιότητές τους. Επίσης, μπορούν να 
συνάπτουν δάνεια ως δανειστές πρός τα μέλη τους ή ως 
δανειολήπτες, και για την ανέγερση ή αγορά κτιρίων ή για 
την εγκατάσταση επιχειρήσεων ή εταιρειών μετά από 
έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ωσαύτως μπορούν να 
χορηγούν εγγυητικές επιστολές προς τα μέλη τους με 
κανόνες που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Τέλος στο ίδιο άρθρο ορίζεται, ότι κάθε αρχή και κάθε 
φορέας, δημόσιος η ιδιωτικός, υποχρεούται να παρέχει στα 
Επιμελητήρια κάθε ζητούμενη πληροφορία, που είναι ανα
γκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

Στο άρθρο 3 του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται τα της 
οργανώσεως των Επιμελητηρίων. Ειδικότερα προβλέπεται, 
ότι τα Επιμελητήρια έχουν τη δυνατότητα κατανομής των 
μελών τους σε τμήματα. Με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου του κάθε Επιμελητηρίου μπορούν να ιδρυθούν 
τμήματα Εμπορίου, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας, Επαγγελμα- 
πών, Εξαγωγών, Τουρισμού, Ναυτιλίας και λοιπά. Τα 
τμήματα που δεν έχουν αυτοτέλεια, προεδρεύονται από 
τον αιρετό πρόεδρό τους και εισηγούνται προς τη διοίκηση 
του Επιμελητηρίου σχετικά με κάθε θέμα της αρμοδιότητας 
τους. Τα αυτοτελή Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελη
τήρια διαθέτουν μόνο τμήματο Βιοτεχνών και Επαγγελμο- 
τιών, αντίστοιχα. Εν συνεχεία προβλέπεται, ότι η ταξινό
μηση των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των 
Επιμελητηρίων και η κατάταξη αυτών κατά Επιμελητήριο ή 
κατά τμήματα Επιμελητηρίων γίνεται με απόφαση της 
διαρκούς επιτροπής ταξινομήσεως, η οποία εδρεύει στο 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και απαρ
τίζεται από τους εκάστοτε προέδρους του Εμπορικού, 
Βιοτεχνικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ή τους υπ αυτών υποδεικνυό
μενους αναπληρωτές τους. Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής 
είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών. Για τις περιπτώσεις αμφισβήτησης 
της κατάταξης μέλους στο οικείο Επιμελητήριο ή στο οικείο 
τμήμα αυτού, συγκροτείται ανά διετία τριμελής δευτερο
βάθμια επιτροπή, που εδρεύει στο αυτό ως άνω Επιμελη
τήριο και η οποία αποφασίζει αμετάκλητα. Η επιτροπή αυτή,
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που συγκροτείται με απόφαση του Υ πουρνού Εμπορίου, 
αποτελείται από έναν καθηγητή Πανεπιστημίου, μέλος του 
Δ.Ε.Π. ή ομότιμο, του Εμπορικού Δικαίου, ως πρόεδρο και 
δύο δικηγόρους που ορίζονται ως μέλη, ο ένας μετά από 
επιλογή του Υπουργού Εμπορίου και ο άλλος μετά από 
πρόταση του Υπουργού Εργασίας, με γραμματέα υπάλληλο 
του Επιμελητηρίου προτεινόμενο από το διοικητικό συμ
βούλιο του Ε.Β.Ε. Αθηνών.

Εν συνεχεία στο σχέδιο νόμου ορίζεται, ότι τα όργανα 
διοίκησης των Επιμελητηρίων είναι το διοικητικό συμβούλιο 
και η διοικητική επιτροπή. Ειδικότερα τα ταμειακώς εν τάζει 
μέλη του Επιμελητηρίου εκλέγουν το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του Δεκεμβρίου κάθε τέταρτου έτους, τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται 
ως εξής :

α. Για εγγεγραμμένα μέλη μέχρι 7.000 εκλέγονται 21 μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου.

β. Για εγγεγραμμένα μέλη από 7.001 έως 10.000 μέλη 
εκλέγονται 41 μέλη διοικητικού συμβουλίου.

γ. Για εγγεγραμμένα μέλη πέραν των 10.000 εκλέγονται 
61 μέλη διοικητικού συμβουλίου. Ο αριθμός των αντιπρο
σώπων του κάθε τμήματος στο διοικητικό συμβούλιο 
ορίζεται με απόφαση της Διεύθυνσης Εμπορικών Οργανώ
σεων του Υπουργείου Εμπορίου, μετά από αιτιολογημένη 
πρόταση του διοικητικού συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου γίνονται δημόσια και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις χωρίς δημοσιότητα, τακτικώς μεν κάθε μήνα 
πλην Ιουλίου και Αυγούστου, εκτάκτως δε εφόσον ζητηθεί 
από τα 2/5 των μελών του, αυτών δε προεδρεύει ο 
πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής. Το διοικητικό συμ
βούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της 
μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές δια
κρίσεις που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον 
απολογισμό και τον προϋπολογισμό, καταργεί τη διοικητική 
επιτροπή ή μέλος της με πλειοψηφώ 4/5 των μελών του 
και αποφασίζει για κάθε θέμα, που σχετίζεται με την 
Επιμελητηριακή δραστηριότητα. Κάθε μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου, από τότε που θα αναλάβει τα καθήκοντα του, 
μεριμνά για το σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο για την 
τάξη ή την κατηγορία, από την οποία προέρχεται. Το 
διοικητικό συμβούλιο επίσης, ψηφίζει τον κανονισμό λει
τουργίας και δραστηριοποίησής του και μπορεί να μεταβι
βάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στη διοικητική επιτροπή. 
Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα με την παρου
σία του 50 % πλέον ενός των μελών του και σε περίπτωση 
επαναληπτικής συνεδρίασης του ενός τρίτου αυτών, οι δέ 
αποφάσεις του λαμβόνονται με απόλυτη πλειοψηφώ των 
παρόντων. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
συμμετέχουν χωρίς ψήφο επίσης, πλην των αναφερομένων 
στην παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος, ο διοικητικός 
προϊστάμενος, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και εκ
πρόσωπος του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Επιμελη
τήριο.

Η διοικητική επιτροπή εκλέγεται από το διοικητικό 
συμβούλιο εντός είκοσι ημερών μετά την επικύρωση των 
αποτελεσμάτων της εκλογής του με πρόσκληση της 
απερχόμενης διοικητικής επιτροπής ή εν περιπτώσει πα- 
ραλείψεως. με πρόσκληση του διοικητικού προϊσταμένου 
και αποτελείται από τον πρόεδρο, που προσδιορίζει 
επακριβώς τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου στα 
πλαισο των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, κα
τευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες της διοικηπκής 
επιτροπής, επιλύει κάθε επείγον ζήτημα ενημερώνοντας τη 
διοικητική επιτροπή του Επιμελητηρίου, εκπροσωπεί αυτό 
ενώπιον των αρχών και υπογράφει τα έγγραφα του 
Επιμελητηρίου, τους Α' και Β' αντιπροέδρους, που αναπλη
ρώνουν κατά τη σειρά τους τον πρόεδρο, το γενικό

γραμματέα, που τηρεί τα πρακτικό των συνεδριάσεων των 
οργάνων του Επιμελητηρίου και αναπληρώνει τον οικονο
μικό επόπτη, κσ τον οικονομικό επόπτη που επιμελείται 
γενικά όλων των διαχειριστικών πράξεων του Επιμελητηρίου 
και αναπληρώνει το γενικό γραμματέα. Η διοικητική επι
τροπή, που μπορεί να ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας 
της, είναι αρμόδια κσ υπεύθυνη για την καθημερινή εύρυθμη 
λειτουργία του Επιμελητηρίου, δυνάμενη νσ λαμβάνει ο
ποιαδήποτε απόφαση πρός το σκοπό αυτό, συγκαλεί και 
εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και 
φροντίζει για τη σύνταξη κσ εκτέλεση του προϋπολογισμού. 
Η δισκητική επιτροπή συγκαλειται από τον πρόεδρο αυτής 
ή όταν το ζητήσουν 2 από τα μέλη της και συνεδριάζει 
έγκυρα με την παρουσία τριών τουλάχιστον μελών της, οι 
δε αποφάσεις της λαμβόνονται με απόλυτη πλειοψηφώ των 
παρόντων.

Σχεπκά με τις εκλογές ορίζεται, ότι δικαίωμα ψήφου στις 
εκλογές, που γίνοντσ με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλ
τιο για όλα τα τμήματα .ου Επιμελητηρίου και με το σύστημα 
της απλής αναλογικής, έχουν, εφόσον είναι ταμειακώς 
εντάξει και έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο απο την σ/γραφή 
τους στο Επιμελητήριο: 

α. Κάθε μέλος φυσικό πρόσωπο μία ψήφο, 
β. Στις προσωπικές εταιρείες, μέχρι και δύο ομοηρυθμοι 

εταίροι, υποδεικνυόμενοι από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτώ'.
γ. Στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι δύυ απο 

τους διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος, 
υποδεικνυόμενοι απο την εταιρεία.

δ. Στις Ανώνυμες Εταιρείες τρία μέλη από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας, υποδεικνυόμενα απο αυτό.

ε. Γ ια τα υποκαταστήματα ο διευθυντής αυτού ή ο 
αναπληρωτής του.

στ. Για αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης ο νόμιμος εκπρόσωπος ή πράκτο
ρας ή αντίκλητος υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ζ. Στους συνεταιρισμούς ο πρόεδρος και ο γενικός 
γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.

Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται εκείνα, που έχουν 
εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τα 
Επιμελητήρια ή έχουν διακανονίσει αυτές, σύμφωνο με τα. 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, 
οριζόμενα.

Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά, ενώ στερούνται 
του δικαιώματος ψήφου οι αμετάκλητα στερηθέντες των 
πολιτικών τους δικαιωμάτων, οι τελούντες υπό δικαστική 
απαγόρευση ή αντίληψη, οι αμετάκλητα καταδικασθέντες 
για ορισμένα ασυμβίβαστα με το εμπόριο αδικήματα, οι 
τελεσίδικα πτωχεύσαντες και μη αποκατασταθέντες και οι 
επιχειρήσεις που τελούν υπό εκκαθάριση. Εκλόγιμοι είναι 
α έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες 
μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε 
ατομικά είτε σαν μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων 
εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστη
μάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Ωσαύτως στο αυτό άρθρο ορίζεται, ότι θέση του 
διοικητικού συμβουλίου, που κενώθηκε, συμπληρώνεται από 
τον πίνακα επιλαχόντων του αυτού συνδυασμού. Θέση της 
διοικητικής επιτροπής, που κενώθηκε, συμπληρώνεται από 
το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες. 
Περαιτέρω ορίζεται, ότι μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
ή της διοικητικής επιτροπής εκπίπτει αυτοδίκαια της θέσης 
ή του αξιώματός του εφόσον συντρέξει κάποιο ασυμβίβαστο 
ή απουσιάσει αδικαιολόγητα πέραν των τριών συνεχών 
συνεδριάσεων ή απωλέσει την ιδιότητα του εκλογέα. Η 
έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του διοικητικού συμβου
λίου.
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Αναψορικα με το προσωπικό των Επιμελητηρίων ορίζεται, 
ότι αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, από 
υπαλλήλους με θητεία, από υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου και από προσωπικό με έμμισθη εντολή. Ο 
Οργανισμός του κόθε Επιμελητηρίου, που ορίζει τη διάρ
θρωση των υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις και κάθε άλλη 
σύναψή λεπτομέρεια, συντάσσεται από το διοικητικό σύμ
βουλο και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται 
μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου. Τα Επιμελη
τήρια μπορούν, με απόφαση του διοικητικού σύμβουλου, να 
προσλαμβάνουν ειδικό επιστημονικό προσωπικό καθώς και 
ειδικούς συμβούλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
και να καθορίζουν τους όρους εργασίας τους.

Ο διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού του Επιμε
λητηρίου είναι μόνιμος υπάλληλός του και ορίζεται ή 
αντικαθίσταται από τη διοικητική επιτροπή μετό του ανα- 
πληρωτού του, μεταξύ των προϊσταμένων των διευθύνσεων. 
Ο διοικητικός προϊστάμενος εκτελεί τις αποφάσεις της 
διοικητικής επιτροπής, παρίσταται χωρίς ψήφο στις συνε
δριάσεις της, προετοιμάζει και εισηγείται για κάθε θέμα 
ημερήσιας διάταξης, υπογράψει τα υπηρεσιακού χαρακτήρα 
έγγραφα, χορηγεί κανονικές και αναρρωτικές άδειες και 
εκτελεί πς μετακινήσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού 
μετά από σύμφωνη γνώμη της διοικητικής επιτροπής.

Επίσης στο αυτό άρθρο ορίζεται, ότι κάθε Επιμελητήριο 
είναι δυνατό να ιδρύει γραφεία στο εξωτερικό, στελεχού- 
μενα με ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό είτε 
ημεδαπής είτε αλλοδαπής ιθαγένειας, που βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν κατόπιν 
αδείας των Επιμελητηρίων, να εκπροσωπούν πς ελεύθερες 
ελληνικές εργοδοτικές οργανώσεις στις συνεδριάσεις των 
αντίστοιχων οργάνων του εξωτερικού και να προβάλλουν 
πς θέσεις τους, κατόπιν οδηγιών των οργανώσεων αυτών, 
που τους διαβιβάζονται μέσω των Επιμελητηρίων.

Στο άρθρο 4 του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται τα των 
πόρων των Επιμελητηρίων. Πόροι των Επιμελητηρίων είναι: 

α. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών τους, που πρέπει 
να καταβάλλονται μέσα στο έτος στο οποίο αναφέρονται. 
Η αξίωση του Επιμελητηρίου για την είσπραξη αυτών 
παραγράφεται μετά 20ετίο από το τέλος του έτους, εντός 
του οποίου έπρεπε να καταβληθούν. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 
δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή 
επιτηδευμαπών αν η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων 
δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου 
περί καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών 
προς αυτό. Η εν λόγω βεβαίωση έχει ετήσια ισχύ, 

β. Τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών, 
γ. Τα δικαιώματα εγγραφής και μεταβολών στο εμπορικό 

μητρώο.
δ. Τα δικαιώματα στην αξία των τιμολογίων εισαγωγής 

και εξαγωγής που εισπραττονται για κάθε θεώρηση.
ε. Τα δικαιώματα που καταβάλλονται στην επιτροπή 

χορήγησης αδειών εισαγωγής ειδών που τελούν υπό 
ποσοτικό περιορισμό.

στ. Τα δικαιώματα που εισπράττονται για την έκδοση κάθε 
μορφής πιστοποιητικών, αδειών η άλλων εγγράφων, ως και 
για τη διεξαγωγή διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών και 
δειγματοληψιών.

ζ. Οι μη προερχόμενες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
επιχορηγήσεις, ο; ενισχύσεις κάθε μορφής ιδίως για την 
εκτέλεση κοινοπκών προγραμμάτων ή από άλλους διεθνείς 
οργανισμούς, οι δωρεές, οι κληρονομιές και οι κληροδοσίες.

η. Οι πρόσοδοι από την περιουσία τους ή από την άσκηση 
της κάθε μορφής δραστηριοτητάς τους. · 

θ. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Σχετικά με πς συνδρομές, 
ορίζεται οπ με απόφαση του διοικηπκού συμβουλίου 
καθορίζεται το ύψος τους επί ετήσιας βάσεως ως και το

ύψος των λοιπών δικαιωμάτων και τελών. Με όμοιες 
αποφάσεις είναι δυνατό να διακανονίζονται σε δόσεις τυχόν 
οφειλόμενες συνδρομές παρελθουσων χρήσεων, βεβαιωμέ
νες ή μη.

Η είσπραξη των συνδρομών είναι δυνατό να ανατίθεται 
από το κάθε Επιμελητήριο σε τρίτα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπα, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή αμοιβή επί 
ποσοστοίς, που καθορίζονται με απόφαση της διοικηπκής 
επιτροπής, ενώ προβλέπεται ρητά, όπ τα Επιμελητήρια 
οφείλουν να μην παρέχουν πς υπηρεσίες τους στα μέλη 
τους, που δεν είναι από ταμειακής πλευράς εντάξει. Το 
ίδιο ισχύει και για τους κληρονόμους των μελών τους και 
για κάθε τρίτο, που αποκτά δικαιώματα από μέλος του 
Επιμελητηρίου.

Πέραν των ανωτέρω, στο αυτό άρθρο ορίζεται, όπ με 
απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Οικονομικών καθο
ρίζεται το ύψος του ανταποδοτικού τέλους, που εισπράτ- 
τεται σύμφωνα με πς κείμενες διατάξεις για πς παρεχό
μενες υπηρεσίες, που προβλέπονται από την περ. ζ της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος, το οποίο εισαγεται 
ως έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Εξ άλλου το ύψος της ετήσιας συνδρομής των Επιμε
λητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου προβλέπεται να καθορίζεται ε
φεξής με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, μετό από 
πρόταση της Κεντρικής Ενώσεως Επιμελητηρίων. Με την 
παρ. 7 του ιδίου άρθρου καθορίζεται, όπ το οδοιπορικά 
έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων 
εκτός έδρας υπαλλήλων ή μελών του διοικηπκού συμβου
λίου ή της διοικούσας επιτροπής ή και άλλων μελών αυτού, 
καθορίζονται σύμφωνα με πς ισχύουσες για τους δημόσιους 
υπαλλήλους διατάξεις. Οι αμοιβές για τη συμμετοχή τους 
σπς κάθε μορφής επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθο
ρίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και 
Οικονομικών, μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμμένου προϋ
πολογισμού.

Με την παρ. 8 προβλέπεται. ότι στο αποχωρούν μόνιμο 
προσωπικό των Επιμελητηρίων μετά ΙΟετή τουλάχιστον 
υπηρεσία καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το σύνολο των 
τακτικών αποδοχών τριών μηνών για αρχική ΙΟετία. προ
σαυξανόμενη κατά έναν ακόμη μισθό ανά μία πενταετία. 
Κλάσμα πενταετίας πάνω από το μισό λογίζεται ως μία 
πενταετία. Επίσης στο προσωπικό των Επιμελητηρίων είναι 
δυνατό να χορηγούνται με απόφαση της διοικηπκής 
επιτροπής προκαταβολές μέχρι έξι μηνιαίων μισθών, απο- 
δοτέες έως και σε 36 ισόποσες έντοκες μηνιαίες δόσεις. 
Τέλος, στο πάσης φύσεως βοηθηπκό προσωπικό, όπως 
οδηγοί, κλητήρες, φύλακες και καθαρίστριες, μπορεί να 
χορηγείται κάθε χρόνο στολή υπηρεσίας με απόφαση της 
διοικηπκής επιτροπής. Οι αποσπάσεις των υπαλλήλων των 
Επιμελητηρίων σε άλλες υπηρεσίες, γίνονται σύμφωνα με 
πς κείμενες διατάξεις και μετά από αίτηση του ενδιαφε
ρομένου υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του 
οικείου Επιμελητηρίου. Με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου 
ορίζεται, όπ στα Επιμελητήρια δεν εφαρμόζονται οι διατά
ξεις του α.ν. 281/1936, του ν. 1538/1950 άρθρο 16, του 
ν. 1265/1972, του ν. 496/1974, του ν. 152/1975, του ν. 
1256/1982 και του ν. 1735/1985, ενώ τα των προμηθειών, 
μισθώσεων ή εκμισθώσεων, αγορών ή εκποιήσεων ακίνητων 
και κινητών πραγμάτων κ.λπ. ρυθμίζονται με αποφάσεις του 
διοικηπκού συμβουλίου. Το οικονομικό έτος αρχεται την 1η 
Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερο
λογιακού έτους. Ο προϋπολογισμός συντάσσετε: από τη 
διοικηπκή επιτροπή κάθε Οκτώβριο, εγκρίνεται από το 
διοικητικό συμβούλιο και υποβάλλεται για τελική έγκριση 
στον Υπουργό Εμπορίου το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Ο 
Υπουργός Εμπορίου έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τον
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προϋπολογισμό κατά το μέρος μόνο που σντίκειται στις 
κείμενες διατάξεις Κάθε Απρίλιο συντόσσεται από τη 
διοικητική επιτροπή ο απολογισμός και υποβάλλεται στον 
Υπουργό Εμπορίου εντός μηνός από την έγκρισή του από 
το διοικητικό συμβούλιο. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται 
και για κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού. Τέλος κάθε 
δαπάνη, προμήθεια υλικού, ανάθεση έργου, έξοδα εγκατά
στασης και λειτουργίας των εταιρειών, που ιδρύονται 
εκάστοτε, διενεργουνται μετά από απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου κατά παρέκκλιση από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού, κρατικών προμηθειών 
και εκτελέσεως δημόσιων έργων. Η διαδικασία πραγματο
ποίησης των δαπανών διέπεται από τις παραδεδεγμένες 
νομικές και οικονομικές αρχές, ιδίως της δημοσιότητας, της 
διασφάλισης του συμφέροντος του Επιμελητηρίου και της 
ταχείας ενεργείας, για την επίτευξη της οποίας επιβάλλεται 
η ανωτέρω παρέκκλιση. Ειδικά, για δαπάνες ποσού κατώ
τερου των πέντε εκατομμυρίων δραχμών κατά περίπτωση 
ή και κατά είδος ή αντικείμενο, δεν απαιτείται δημόσιος 
διαγωνισμός Το ποσό αυτό των πέντε εκατομμυρίων είναι 
δυνατό να αναπροσαρμόζεται ανά διετία με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου.

Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται τα της 
Κεντρικής Ενώσεως Επιμελητηρίων. Ειδικότερο σύμφωνα 
με το άρθρο αυτό, η Κ.Ε.Ε. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορίου, 
με έδρα την Αθήνα, με μέλη όλα τα Επιμελητήρια της 
Χώρας και σκοπούς την εκπροσώπηση των ελληνικών 
Επιμελητηρίων στο εξωτερικό, τη μελέτη της εθνικής 
ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση επί παντός θέματος, που 
ενδιαφέρει τα Επιμελητήρια, προς τις αρχές. Οι προσή
κουσες στα Επιμελητήρια σύμφωνα με το σχέδιο νόμου 
αρμοδιότητες, ανήκουν και στην Κεντρική Ένωση Επιμε
λητηρίων επί πανελλήνιου επιπέδου, εφόσον προσιδιάζουν 
στη φύση της.

Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελη
τηρίων είναι η γενική συνέλεση των Επιμελητηρίων και η 
διοικητική επιτροπή.

Η γενική συνέλευση των Επιμελητηρίων αποτελείται από 
τον πρόεδρο του κάθε Επιμελητηρίου και από ένα μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου αυτού, υποδεικνυόμενο από το 
συμβούλιο αυτό, ή τους αναπληρωτές τους, συνεδριάζει 
έγκυρα με την παρουσία του ημίσεως των μελών της πλέον 
ενός, ή σε επαναληπτική συνεδρίαση του ενός τρίτου 
αυτών, είτε στην έδρα της είτε αλλαχού, συνέρχεται το 
πρώτο και τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους ή και εκτάκτως 
κατά την κρίση της διοικητικής επιτροπής και του προέδρου 
της Κ.Ε.Ε. και συγκαλείται με απόφαση της διοικητικής 
επιτροπής. Η γενική συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό, 
τα πεπραγμένα και τον προϋπολογισμό της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων. Ωσαύτως προτείνει προς τον 
Υπουργό Εμπορίου το ποσοστό επί των ακαθάριστων 
εισπράξεων των Επιμελητηρίων, που πρέπει να αποτελεί 
τον πόρο της Κεντρικής Ενώσεως Επιμελητηρίων. Η 
διοικητική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και οκτώ 
μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του πρώτου 
τετραμήνου κάθε τέταρτου έτους. Ο πρόεδρος εκλέγεται 
με ξεχωριστή ψηφοφορία. Υποψήφιοι για τη θέση του 
προέδρου της διοικητικής επιτροπής μπορούν να είναι τα 
αιρετά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Επιμελητηρίων 
και οι διατελέσαντες αιρετά μέλη αυτών, υπό την προϋπό
θεση, ότι συνεχίζουν να είναι μέλη Επιμελητηρίου. Τα μέλη 
της διοικητικής επιτροπής εκλέγουν μεταξύ των μελών της 
τους A', Β', Ρ και Δ' αντιπροέδρους, εκ των οποίων ανά 
ένας προερχόμενος από τα αμιγή εμποροβιομηχανικά, 
βιοτεχνικά, επαγγελματικά και από τα μικτά επιμελητήρια, 
τον οικονομικό επόπτη, τον αναπληρωτή αυτού, το γενικό

γραμματέα και τον αναπληρωτή αυτού. Τα μέλη της 
διοικητικής επιτροπής έχουν θητεία ίση με τη θητεία των 
οργάνων του Επιμελητηρίου Η διοικητική επιτροπή συνε
δριάζει έγκυρα με την παρουσία πέντε μελών της, συνέρ
χεται μία φορά κάθε μήνα ή και ενωρίτερον κατά την κρίσή 
του προέδρου της και αποφασίζει για κάθε θέμα για το 
οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη γενική συνέλευση ή 
υπάρχει ανάγκη λήψεως άμεσης απόφασης, μέσο στα 
πλαίσια των σκοπών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται, ότι στις 
συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Ένω
σης Επιμελητηρίων μπορεί να συμμετέχει χωρίς ψήφο ο 
διευθυντής εμπορικών οργανώσεων του Υπουργείου Εμπο
ρίου, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων 
Επιμελητηρίων, εκπρόσωποι άλλων υπουργείων, υπηρεσιο- 
κοί παράγοντες και κάθε ειδικά προσκαλούμενος τρίτος.

Τέλος ορίζεται στο αυτό άρθρο, ότι με προεδρικό 
διάταγμα που εκδίδετσι με πρόταση του Υπουργού Εμπορίου 
καθορίζονται τα της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Ωσαύτως με προε
δρικό διάταγμα που εκδίδεται εφάπαξ με πρόταση του 
Υπουργού Εμπορίου καθορίζεται το ποσοστό επί των 
ακαθάριστων εισπράξεων των Επιμελητηρίων όπερ κατα
βάλλεται από αυτά προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητη
ρίων και αποτελεί πόρο της.

Στο άρθρο 6 του σχεδίου νόμου, ορίζεται, ότι επιτρέπεται 
με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά απο πρόταση 
του Υπουργού Εμπορίου, ύστερα από έκθεση της Ελληνικής 
Διπλωματικής Αρχής, να συνιστώνται ή να καταργούντα* 
ελληνικά Επιμελητήρια, που έχουν έδρα πόλεις του εξω
τερικού, με μέλη κατά το 1/2 τουλάχιστον Έλληνες 
υπηκόους ή ομογενείς και με σκοπό την προώθηση και 
ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ 
Ελλάδος και της χώρας που εδρεύουν. Διευθυντής των 
Επιμελητηρίων αυτών ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Εμπορίου Έλληνας υπήκοος για τετραετή θητεία δυνάμενη 
να ανανεωθεί Επίσης επιτρέπεται με προεδρικό διάταγμα 
που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, 
να ιδρύονται και να λειτουργούν στην Ελλάδα με τον όρο 
της αμοιβαιότητας αμιγή αλλοδαπά επιμελητήρια, εφόσον 
συμμετέχουν σαυτά είκοσ, τουλάχιστον αλλοδαποί, υπήκοοι 
της ενδιαφερόμενης χώρας ή χωρών, εγκατεστημένοι 
επαγγελματικά στην Ελλάδα, δύο τουλάχιστο χρόνια πριν 
την ίδρυση του Επιμελητηρίου και έχοντες την εμπορική 
ιδιότητα.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται, ότι με προεδρικό διάταγμα 
που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, 
επιτρέπεται η χρήση της λέξεως ‘επιμελητήριο' από 
σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, τα οποία αποβλέπουν 
στην εμπορική ανάπτυξη των δύο χωρών. Κάθε άλλη χρήση 
της λέξεως αυτής απαγορεύεται απολύτως, εκτός αν έχει 
επιτραπεί με ειδικό νόμο.

Τέλος ορίζεται, ότι τα Επιμελητήρια και τα Σωματεία του 
παρόντος άρθρου είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν κάθε 
χρόνο στο Υπουργείο Εμπορίου έκθεση πεπραγμένων.

Στο άρθρο 7 ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 
8 του ν. 1089/1980, (ΦΕΚ 261 Α'), εξακολουθούν να ισχύουν 
μέχρι της θεσπίσεως του εμπορικού μητρώου, ενώ μετά το 
άρθρο 5 του ν. 1089/1980 προστίθεται άρθρο 5α σύμφωνα 
με το οποίο α γραμματείς των πρωτοδικείων της περιφέ
ρειας κάθε Επιμελητηρίου είναι υποχρεωμένοι: 

α. Να μη δέχονται για καταχώριση στα βιβλία εταιρειών 
που τηρούν και να μη θεωρούν συμφωνητικά σύστασης ή 
τροποποίησης ή λύσης προσωπικών εταιρειών και εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης, αν αυτά δεν έχουν θεωρηθεί για 
τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του 
διακριτικού τίτλου από το οικείο επιμελητήριο.
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β. No αποστέλλουν σαυτό, μέσο στο πρώτο δεκαπενθή- 
, μερο κάβε μήνα θεωρημένο αντίγραφα των συμφωνητικών 

σύστασης, τροποποίησης και λύσης εμπορικών εταιρειών, 
που έχουν καταχωρισθεΐ στο οικείο βιβλίο του πρωτοδικείου, 
καθώς και των πτωχευτικών αποφάσεων. Οι νομαρχίες είναι 
υποχρεωμένες να μην εγκρίνουν καταστατικά ή τροποποιή
σεις καταστατικών ανωνύμων εταιρειών, αν αυτά δεν έχουν 
θεωρηθεί, για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της 
επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο
Επιμελητήριο. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες είναι 
υποχρεωμένες να μη χορηγούν σε φυσικά πρόσωπα 
βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας, 
αν αυτά δεν τους προσκομίσουν βεβαίωση ελέγχου της 
επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο
Επιμελητήριο.

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται, ότι 
με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Εμπορίου, μετά από σύμφωνη γνώμη του διοι
κητικού συμβουλίου των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επι
μελητηρίων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ρυθμίζεται το ιδιοκτη
σιακό καθεστώς του κτιρίου του Παγκόσμιου Εμπορικού 
Κέντρου στις Βρυξέλλες, η κυριότητα του οποίου ανήκει 
κατά 50% στο Ε.Β.Ε. Αθηνών και κατά 25% σε κάθε ένα 
από τα Ε.Β.Ε. Πειραιά και Θεσσαλονίκης και μεταβιβάζεται 
στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Με το ίδιο προεδρικό 
διάταγμα ρυθμίζονται και οι εργασιακές σχέσεις του προ
σωπικού που ήδη υπηρετεί στο Αντιπροσωπευτικό Γ ραφείο 
των Ε.Β.Ε. Ελλάδος που λειτουργεί στις Βρυξέλλες. Το 
παραπάνω γραφείο καλείται Αντιπροσωπευτικό Γ ραφείο των 
Ελληνικών Επιμελητηρίων.

Ωσαύτως προβλέπεται, ότι μέχρι να εκδοθούν τα προ- 
βλεπόμενα από τον παρόντα νόμο προεδρικά διατάγματα, 
υπουργικές αποφάσεις και κανονισμοί, εξακολουθούν να 
ισχύουν τα μέχρι τούδε εκδοθέντα.

Επιπροσθέτως στο αυτό άρθρο ρυθμίζονται και τα θέματα 
της καταργήσεως των αντίθετων διατάξεων νόμων, ιδία δε 
του ν. 1746/1988 και τα της ενάρξεως της ισχύος του 
κεφαλαίου Α' του σχεδίου νόμου που αφορά στα Επιμελη
τήρια.

Τέλος ορίζεται, ότι οι επόμενες μετά την ψήφιση του 
νόμου επιμελητηριακές εκλογές θα γίνουν κατά το άρθρο 
3 παρ. 4, 5 και 6 του προς ψήφιση νόμου, στη δε Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων το πρώτο τετράμηνο του αμέσως 
επόμενου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Με την παρ. 1 του άρθρου 8 επαναπροσδιορίζεται το 
πεδίο εφαρμογής του ν. 1712/1987. Με την παρ. 2 του 
ιδίου άρθρου δίνεται η δυνατότητα στις επαγγελματικές 
οργανώσεις να απευθύνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, τις 
συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους 
διαφόρων κοινωνικών ομάδων για τη λήψη απόφασης επί 
θεμάτων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά 
και κοινωνικά συμφέροντα των μελών τους και γενικότερο 
του κοινωνικού συνόλου.

Με το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου οι διατάξεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 1712/1987 
όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: '2. Η πρωτοβάθμια 
επαγγελματική οργάνωση (ένωση) έχει ως μέλη αποκλει
στικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, που ανήκουν σε μία από 
τις καθοριζόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 
κατηγορίες. Επίσης ως μέλη αυτών μπορεί να είναι ο 
πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος και δύο μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου των Α.Ε., καθώς και ο πρόεδρος

και ο γενικός γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του 
συνεταιρισμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους 
των Ε.Π.Ε., εφόσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο 
επάγγελμα άσχετο με αυτά της επαγγελματικής οργάνωσης 
που προτίθενται να συμμετάσχουν.

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου 
έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτο
βάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις. Κάθε πρωτοβάθμια 
επαγγελματική οργάνωση έχει το δικαίωμα να είναι μέλος 
σε δύο το πολύ ομοσπονδίες, μία κλαδικού και μία τοπικού 
ή γενικού χαρακτήρα-.

‘3. Κάθε δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση (ομο
σπονδία) έχει ως μέλη των μεν εμπόρων τέσσερεις (4) 
τουλάχιστον πρωτοβάθμιες οργανώσεις (κλαδικού και γεΤ 
νικού ή τοπικού χαρακτήρα), των δε λοιπών επαγγελματικών 
οργανώσεων έξι (6) τουλάχιστον πρωτοβάθμιες οργανώσεις 
(κλαδικού και γενικού ή τοπικού χαρακτήρα), σύμφωνο με 
τους όρους του καταστατικού της. Κάθε δευτεροβάθμιο 
οργάνωση έχει το δικαίωμα να είναι μέλος μιας μόνο 
συνομοσπονδίας'.

-4. Κάθε τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση (συνομο
σπονδία) έχει ως μέλη των μεν εμπόρων οκτώ (8) 
τουλάχιστον ομοσπονδίες, των δε λοιπών επαγγελματικών 
οργανώσεων δώδεκα (12) τουλάχιστον ομοσπονδίες, σύμ
φωνα με τους όρους του καταστατικού της".

Με το άρθρο 10 του σχεδίου νόμου, η παρ. 5 του άρθρου 
3 του ν. 1712/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

'5. Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής, 
της υποχρεωτικής συνδρομής ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
των μελών, ρυθμίζονται γα τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθ
μιες (ομοσπονδίες) και τριτοβάθμιες (συνομοσπονδίες) 
οργανώσεις από τα διοικητικό τους συμβούλια".

Με τη δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου, η παρά
γραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 1712/1987 καταργείται και 
η παράγραφος 8 αυτού αριθμείται με τον αριθμό 7.

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 
θεσπίζεται η υποχρέωση του διοικηπκού συμβουλίου να 
εισάγει προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση τις τυχόν 
αιτήσεις εγγραφής. Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου 
εισάγεται η υποχρέωση του διοικηπκού συμβουλίου, να 
αποφασίζει αιπολογημένα για την αποβολή μέλους. Περαι
τέρω με την παράγραφο 3 καταργείται σαν λόγος αποβολής 
το στοιχείο της απουσίας του μέλους από δύο συνεχείς 
συνεδριάσεις. Τέλος η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου 
απαιτεί την έγκριση της γενικής συνέλευσης γα πς 
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου περί αποβολής 
μέλους.

Με το άρθρο 12 οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1712/1987 αντικαθί
στανται ως εξής: ’α) γα πς πρωτοβάθμιες η γενική 
συνέλευση των μελών, το διοικητικό συμβούλιο και η 
ελεγκτική επιτροπή και β) για πς δευτεροβάθμιες και 
τριτοβάθμιες η γενική συνέλευση των μελών, το διοικητικό 
συμβούλιο, το προεδρείο και η ελεγκτική επιτροπή".

Με τη διάταξη του άρθρου 13 θεσπίζεται η υποχρέωση 
να μη συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς α' ή β' 
βαθμού οι ιδιότητες του προέδρου, του ανππροέδρου, του 
γενικού γραμματέα και του ταμία. Ακόμα ρυθμίζεται το θέμα 
της απαρτίας του προεδρείου και του διοικητικού συμβου
λίου, οι αποφάσεις των οποίων θα λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Με το άρθρο 14 του σχεδίου νόμου τίθεται σαν 
προϋπόθεση για την κατάληψη μιας έδρας από μεμονωμένο 
υποψήφιο το 7% προκειμένου περί πρωτοβάθμιων ενωσεων 
και το 10% προκειμένου περί δευτεροβάθμιων

Με το άρθρο 15 του σχεδίου νόμου ορίζεται, όπ γα την 
εκκαθάριση των μητρώων των μελών, την προσαρμογή των
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καταστατικών και τη διενεργεισ των πρώτων εκλογών στις 
επαγγελματικές οργανώσεις, εφαομόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 8, 9, 10 και 11 του ν. 1712/1987. Με την παράγραφο 
2 του ίδιου άρθρου ορίζεται, ότι στο τέλος της παραγράφου 
7 του άρθρου 8 του ν. 1712/1987 αψαιρείται το σημείο 
στίξης ϋ και προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως 
εξής:

‘και το βιβλιάριο ασθένειας, που υποκαθιστά στην περί
πτωση αυτήν το εκλογικό βιβλιάριο'.

Τέλος με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται, 
άτι το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 
του ν. 1712/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

'Τα μέλη των οργανώσεων του παρόντος νόμου, δικαιού
νται να λάβουν μέρος στις πρώτες εκλογές που θα 
διεξαχθούν μετά την ισχύ των διατάξεων του παρόντος 
νόμοϋ, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει'.

Στο άρθρο 16 του σχεδίου νομού ορίζεται, ότι από την 
έναρξη της ισχύος του κεφαλαίου Β, καταργείται κάθε 
διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
ενώ μέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόμενα προεδρικά 
διατάγματα, οι αποφάσεις και οι κανονισμοί, εξακολουθούν 
να εφαρμόζονται για τα θέματα που προβλέπεται να 
ρυθμισθούν με αυτά, οι διατάξεις που ισχύουν, εφόσον δεν 
αντίκεινται στις διατάξεις του προς ψήφιση σχεδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μία από τις Κοινοτικές πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν 
μετά την αναμόρφωση των διαρθρωτικών ταμείων είναι το 
πρόγραμμα PRISMA που έχει βασικό στόχο να βοηθήσει 
τις βιομηχανίες σε περιφέρειες που παρουσιάζουν καθυ
στέρηση, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις 
και νο επωφεληθούν από την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς με την παροχή της αναγκαίας βασικής βιομηχανικής 
υποδομής και των απαιτούμενων υπηρεσιών προς επιχο
ρηγήσεις.

Λόγω του βασικού στόχου του προγράμματος και επειδή 
μεγάλο τμήμα του συνδέεται με το Υπουργείο Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και τους εποπτευόμενούς του 
οργανισμούς, θα πρέπει να παρακολουθείτε! η υλοποίησή 
του από τη Γ ενική Γ ραμματείο Βιομηχανίας του Υ.Β.Ε.Τ., 
γεγονός για το οποίο υπάρχει ήδη δέσμευση έναντι των 
εκπροσώπων της Κοινότητας.

Μέχρι σήμερα όμως, δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, που 
θα επέτρεπε στη Γ ενική Γ ραμματεισ Βιομηχανίας να είναι 
αρμόδια για την υλοποίηση ούτε του συγκεκριμένου προ
γράμματος ούτε άλλων, που στοχεύουν στην ίδια κατεύ
θυνση και πιθανόν να προκόψουν στο μέλλον. Με την 
προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 17 του σχεδίου νομού 
σκοπείται η δημιουργία του θεσμικού πλαισίου που απαιτεί
ται, ώστε η Γ ενική Γ ραμματειο Βιομηχανίας του Υ.Β.Ε.Τ. 
να παρακολουθεί την υλοποίηση κοινοτικών κυρίως ή και 
άλλων προγραμμάτων, που αποσκοπούν στη βιομηχανική 
αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της Χώρας.

Ειδικότερα, με την παοάγραφο 1 του άρθρου 17 εξου
σιοδοτούνται οι νπουργοί Οικονομικών και Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τελολογίας να εκδίδουν υπουργικές απο
φάσεις γιο τη σύσταση ειδικών λογαριασμών για τη 
χρηματοδότηση έργων και μελετών που αποσκοπούν στη 
βιομηχανική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της Χώρας. Με 
την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου καθορίζεται η διαδικασία 
με την οποία μπορούν να ρυθμίζονται θέματο χρηματοδό
τησης έργων και μελετών της προηγούμενης παραγράφου 
1, τα οποία εκτελούνται από τρίτους εκτός του Υ.Β.Ε.Τ. 
και των εποπτευομένων του οργανισμών.

Με ης διατάξεις του άρθρου 18 του σχεδίου νόμου, 
τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 1514/1985.

Με πς διατάξεις του ν. 1514/1985 'ανάπτυξη της 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας' (άρθρο Μ συστη- 
θηκε το Εθνικό Γ νωμοδοτικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνο
λογίας (Ε.Γ.Σ.Ε.) ως συμβουλευτικό όργανο του αρμόδιου 
για τη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής 
υπουργού.

Ειδικότερα το συμβούλιο αυτό εισηγείται ης βασικές 
επιλογές κατά τον προγραμματισμό της Κυβερνηηκης 
ερευνητικής πολιτικής και γνωμοδοτεί σε όλα τα θέματα 
έρευνας και τεχνολογίας, στα οποία απαιτείται η γνώμη 
του κατά ης διατάξεις του ανωτέρω νόμου καθώς και σε 
ειδικότερα θέματα που παραπέμπονται στο συμβούλιο αυτό 
από τον υπουργό.

Στα θέματα, που κατά το νόμο απαιτείται η γνωμοδότηση 
του, περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση επι μέρους 
ερευνητικών έργων και η επιχορήγηση εθνικών ερευνητικών 
κέντρων και Α.Ε.Ι. Yta έρευνες ελεύθερης επιλογής στο 
πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης έρευνας και τεχνο
λογίας (Π.Α.Ε.Τ.).

Λόγω της ευρύτατης σύνθεσής του (διευθυντές εοευνη- 
τικών κέντρων, εκπρόσωποι επιστημονικών ενώσεων, συν
δικαλιστικών ψορέων, Α.Ε.Ι., επιστήμονες με διεθνώς ανα
γνωρισμένο κύρος κ.λ.π.), το Ε.Γ.Σ.Ε. δεν έχει την ευελιξία, 
που απαιτείται ώστε να γνωμοδοτεί έγκαιρα, με απο rr -εσμα 
να καθυστερεί η υλοποίηση του Π.Α.Ε.Τ. και να αναλίσκεται 
το Ε.Γ.Σ.Ε. σε ήσσονος σημασίας θέματα. Με τη διάταξη 
του άρθρου 18, το Ε.Γ.Σ.Ε. απαλλάσσεται από γραφειο
κρατικές διαδικασίες και εσπάζεται μόνο στο επιτελικό του 
έργο. Παράλληλα και ο γραφειοκραπκός μηχανισμός του 
Υπουργείου Yta θέματα σειράς, καθίσταται περισσότερο 
ευέλικτος και αποτελεσματικός.

Με το άρθρο 19 του σχεδίου νόμου τροποποιούνται κσ 
συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 
1929/1991.

Η προτεινόμενη με το σχέδιο νόμου συμπλήρωση και 
τροποποίηση εν μέρει των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 
του ν. 1929/1991 κρίθηκε αναγκαία, γιαή κατά την εφάρμογτ 
αυτών προέκυψαν τεχνικής φύσεως προβλήματα, τα οποίσ 
θα δημιουργήσουν δυσχέρειες στην απρόσκοπτη και ταχεία 
εκτέλεση του έργου της εγκατάστασης του αγωγού τοι 
Φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου είναι επιβεβλημένο νο 
αποσαφηνισθούν οι επίμαχες διατάξεις των άρθρων 4 κα, 
5, ώστε να καταστούν λειτουργικότερες και χωρίς αμφισ
βητήσεις.

Ειδικότερα, με τις προστιθέμενες επί μέρους διατάξειο 
επιτυγχάνονται συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

Με την προσθήκη στην παράγραφο Ια του άρθρου 4 
επιδιώκεται η δημοσιότητα των αποφάσεων και πράξεων, 
δεδομένου ότι οι κανονιστικού περιεχομένου πράξεις τηα 
Διοικήσεως επιβάλλεται να δημοσιεύονται στην Εφημερίδο 
της Κυβερνήσεως.

Με την προσθήκη της διατάξεως ως αυτοτελούς παρα
γράφου στην παράγραφο 1 β του άρθρου 4, θεσμοθετούντο! 
επιβαλλόμενες συγκεκριμένες δεσμεύσεις επί των εκατέ
ρωθεν του αγωγού ιδιοκτησιών για την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων και την ασφαλή λειτουργία του αγωγού.

Με την ετπχειρούμενη αναδιατύπωση της διατάξεως στην 
παράγραφο 1δ του άρθρου 4, γίνεται σαφέστερη η 
υποχρέωση της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. έναντι των θίγόμενων 
ιδιοκτησιών ως προς την καταβολή αποζημιώσεως. Οι 
προϋποθέσεις για καταβολή αποζημιώσεως διευρύνονται επ 
ωφελεία των ιδιοκτητών.

Η προσθήκη στην παράγραφό 1δ του άρθρου 4 διατά- 
ξεως, ως διατυπούται στο σχέδιο νόμου, αποσκοπεί στο 
να διευκρινίσει τον τρόπο αποζημιώσεως των δικαιούχων 
και αποτελεί προέκταση της αντίστοιχης διάταξης της 
παραγράφου 1β του άρθρου 4 .
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Στην παράγραφο 1ε με την επιχειρούμενη, στην τελευταία 
περίοδο αυτής αντικατάσταση διατάξεως, θεσμοθετείται 
συγκεκριμένη διαδικασία, που έχει δοκιμασθεί επιτυχώς επί 
εικοσαετία, αναλόγως προοαρμοζομένη για τις ανάγκες της 
υπό κρίση ρυθμίσεως.

Η προσθήκη της διατάξεως στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 4, αποσκοπεί στην αποφυγή παρερμηνειών, προ
βλημάτων και διενέξεων με τους δήμους και τις κοινότητες 
σε αντιδιαστολή με τις εκτάσεις εκείνες, που δεν είναι 
χαρακτηρισμένες ως κοινόχρηστες και που κατά συνέπεια 
οφείλεται ανάλογη αποζημίωση.

Η προστιθέμενη παράγραφος 6 του άρθρου 4 αποσκοπεί 
στην ευρεία δημοσιότητα των βαρών των ακινήτων, όπως 
παγίως άλλωστε προβλέπεται, και τούτο για την προστασία 
των συναλλασοομένων.

Αναφορικά με τα άρθρρα 20, 21 και 22 του σχεδίου νόμου, 
πρέπει να λεχθούν τα ακόλουθα:

Βάσει των κειμένων διατάξεων ο Υπουργός Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας αοκεί εποπτεία επί του Ελλη
νικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.). Η εμπειρία από 
την μέχρι τώρα ασκούμενη εποπτεία δεν κρίνεται ικανο
ποιητική, ενώ εξ αντιθέτου ο ΕΛ.Ο.Τ. καλείται, εν όψει της 
Ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως, να δραστηριοποιηθεί περισσό
τερο και να αντιμετωπίσει θέματα μετρολογίας, διαπίστωσης 
εργαστηρίων, ελέγχου ποιότητος κ.λπ. Ακόμη παρίσταται 
ανάγκη δια του υπό ψήφιση νόμου να δοθεί εξουσιοδότηση 
στον Υπουργό Β.Ε.Τ. όπως με προεδρικά διατάγματα 
εξασφαλίσει το νομικό πλαίσιο, που θα απαιτηθεί για 
αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του ΕΛ.Ο.Τ., καθώς και την 
ανάθεση αρμοδιοτήτων και σε άλλους φορείς.

Δια του άρθρου 20 διευρύνεται το διοικητικό συμβούλιο 
του ΕΛ.Ο.Τ. δια της εισόδου σε αυτό του αρμοδίου, για 
θέματα εποπτείας του Υπουργείου επί των εις αυτό 
ανηκόντων οργανισμών, γενικού διευθυντή. Δια του άρθρου 
21 προσδιορίζεται ο βαθμός και ο τρόπος αακησεως της 
εποπτείας επί του ΕΛ.Ο.Τ. και γίνεται αναφορά σε νέους 
τομείς συνυφασμένους στο έργο της τυποποίησης, όπως 
είναι η μετρολογία και ο έλεγχος εφαρμογής των άπονε - 
μομένων σημάτων.

Δια του άρθρου 22 παρέχεται η εξουσιοδότηση στον 
Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, όπως 
με προεδρικά διατάγματα τροποποιεί τον ιδρυτικό νόμο του 
ΕΛ.Ο.Τ. δια να εγκολπισθούν στον ΕΛ.Ο.Τ. αρμοδιότητες, 
που θα ασκηθούν στο μέλλον και για να δυνηθοι να αναθέσει 
αρμοδιότητες και οε άλλους φορείς.

Σχετικώς με το άρθρο 23 του σχεδίου νόμου, πρεπει να 
λεχθεί ότ, βασει των κειμένων διατάξεων ο Υπουργός 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ασκεί εποπτεία επί 
του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Η μικρή σήμερα όμως ασκούμενη επο
πτεία δεν θεωρείται ικανοποιητική, καίτοι η σχετική νομο
θεσία προβλέπει ένα ελάχιστο όριο ενημερώσεως του 
Υπουργείου, το οποίο και φέρει την ευθύνη για την 
ακολουθούμενη από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. πολιτική, για την 
εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και για την εν γένει 
υλοποίηση του προγράμματος του Οργανισμού. Κύριο αίτιο 
της κατάστασης είναι η μη ύπαρξη υποδομής στο Υ.Β.Ε.Τ. 
(κατάργηση της Διευθύνσεως Βιοτεχνίας), αλλά και διότι 
στο διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. δεν αντιπρο
σωπεύεται το Υ.Β.Ε.Τ. Η έλλειψη αυτή θα γίνει μεγαλύτερη, 
διότι ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με το ν. 2000/1991 ανέλαβε και τα 
θέματα του τριτογενούς τομέα όσον αφορά τους μικρομε- 
σαίους. Ανεξάρτητα από την εν καιρώ δημιουργία στο 
Υ.Β.Ε.Τ. και το Υ.Π.Ε.Μ. της αναγκαίας υποδομής για την 
άσκηση σωστής εποπτείας επί του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., κρίνεται 
καθοριστική η συμμετοχή δύο ανώτατων ή ανώτερων 
υπαλλήλων του Υ.Β.Ε.Τ. αψ ενός και ΥΠ.ΕΜ. αφ' ετέρου 
στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και σε αυτήν αποσκοπεί η

ρύθμιση του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου.
Αναφορικά με το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου πρέπει να 

λεχθεί ότι μέχρι σήμερα στα εκάστοτε διοικητικά συμβούλια 
της Ε.Τ.Β.Α. δεν συμμετείχε εκπρόσωπος του Υπουργού 
Βιομηχανίας εκ της ιεραρχίας του Υπουργείου, ο οποίος 
και θα μετέφερε τις απόψεις του Υπουργείου ή και θα 
ενημέρωνε το Υπουργείο για την εφαρμοζόμενη επενδυτική 
πολιτική από την τράπεζα. Είναι παράλληλα γνωστό, ότι ο 
Υπουργός Βιομηχανίας, σύμφωνα με το νόμο, παρακολουθεί 
και ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής επενδύσεως της 
Τράπεζας. Το κενό αυτό έρχεται να πληρώσει το προτει- 
νόμενο άρθρο, δια του οποίου διατηρείται ο αυτός αριθμός 
συμβούλων-μελών του διοικητικού συμβουλίου- της Ε.Τ.Β.Α. 
και ούτω δεν επέρχεται πρόσθετη δημοσιονομική ή άλλη 
δαπάνη της Τράπεζας. Η προτεινόμενη με το άρθρο 24 
είσοδος στο Δ.Σ. της Τράπεζας ανώτατου δημοσίου 
υπαλλήλου, προσώπου εξειδικευμένου και πεπειραμένου σε 
θέματα βιομηχανικής ανάπτυξης θα αποβεί ασφαλώς επω
φελής και για την Τράπεζα αλλά και για τη διοίκηση.

Με το άρθρο 25 δίνεται η δυνατότητα απολήψεως μιας 
αξιοπρεπούς αποζημιώσεως στο μέλη της Επιτροπής 
Προγραμματικών Συμφωνιών και Αναπτυξιακών Συμβάσεων 
(Ε.Π.Σ.Α.Σ.). Η επιτροπή αυτή είναι 14μελής, συγκροτείται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και τα περισσό
τερα από τα μέλη της προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς. 
Η σημασία της επιτροπής αυτής είναι προδήλως υψιστη και 
διαφαίνεται τόσο από το έργο της. όσο και από τα μέλη 
που σύμφωνα με το νόμο την αποτελούν. Ήδη συγκροτή
θηκε η επιτροπή αυτή και άρχισε νο λειτουργεί. Στα μέλη 
της επιτροπής αυτής δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση 
ίση με το ποσό των 3.000 δρχ. κατά συνεδρίαση και μέχρι 
10 συνεδριάσεις το μήνα, όπως προβλέπεται απο το νόμο. 
Είναι προφανές, ότ, η αποζημίωση αυτή είναι ανεπαρκής, 
γι' αυτό και παρατηρείται απροθυμία των μελών της 
επιτροπής να συμμετέχουν στις διάφορες συνεδριάσεις της, 
σε συνδυασμό με τις πολλές ώρες απασχόλησης που 
απαιτούνται, με αποτέλεσμα η επιτροπή να υπολειτουργεί, 
παρά το ότι έχει να επιτελέσει ένα τόσο σοβαρό έργο. Με 
την προτεινόμενη με το άρθρο 25 ρύθμιση, εκττμάται, ότι 
η εν λόγω επιτροπή θο ανταποκριθεί πληρέστερο και 
αποδοτικότερα στο έργο της.

Με το άρθρο 26 επιχειρείται μιο προσπάθεια εκσυγχρο
νισμού της νομοθεσίας, που διέπει την ίδρυση και τη 
λειτουργία των αρτοποιείων.

Ο ν. 726/1977 που ρύθμιζε μέχρι σήμερσ τα θέματα αυτά, 
εξυπηρέτησε ως ένα βαθμό τις ανάγκες λειτουργίας των 
αρτοποιείων στη Χώρα μας, παρέχοντας συνάμα και ένα 
σημαντικό γιο την εποχή του βαθμό προστασίας του 
καταναλωτή.

Ο γραφειοκρατικός του όμως χαρακτήρας και η αναγραφή 
σ' αυτόν ξεπερασμένων κανόνων, όπως η υποχρεωτική 
τήρηση αποστάσεων του ενός αρτοποιείου από το άλλο, 
ο καθορισμός ορισμένων προδιαγραφών λειτουργίας, που 
θεωρούνται σήμερο με τη σύγχρονη τεχνολογία ξεπερα
σμένες και η σχολαστική διαδικασία που περιορίζει τον 
ελεύθερο ανταγωνισμό και προστατεύει, με έντονα συντε
χνιακά κριτήρια, τα ήδη λειτουργούντα αρτοποιεία, επιβάλ
λουν την ανάγκη αναθεωρήοεώς του, με γνώμονα την 
απελευθέρωση του επαγγέλματος, τη δημιουργία συνθηκών 
αναπτύξεως του υγιούς ανταγωνισμού και τη δραστική και 
πολύπλευρη προστασία του καταναλωτού.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δίνεται ο ορισμός 
του αρτοποιείου. Ο ορισμός αυτός επαναλαμβάνει σε 
γενικές γραμμές τα δεδομένα του άρθρου 1 του ν. 
726/1977, με την διαφορά όμως ότι αναδιατυπώνεται κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να μή μπορεί να ερμηνευθεί, ότι η
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πώληση και διάθεση άρτου και αρτοσκευασμάτων γίνεται 
μόνο από τα κατά την έννοια του νόμου θεωρούμενα ως 
αρτοποιεία (άλλωστε στην παράγραφο 2 κατωτέρω περι- 
γράψονται επακριβώς τα καταστήματα από τα οποία είναι 
δυνατό να πωλείται άρτος, αρτοσκευάσματα και αρτοπα
ρασκευάσματα).

Με την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου καθιερώνεται η 
ελευθερία της επαγγελματικής δράσης, για την Ιδρυση και 
τη λειτουργία μιας επιχείρησης παρασκευής και διαθέσεως 
προϊόντων άρτου, όπως επίσης καθιερώνεται και το 
επιτρεπτό της πωλήσεως άρτου, αρτοσκευασμάτων και 
αρτοπαρασκευασμάτων από ρητώς αναιρερόμενα καταστή
ματα, με την επιφύλαξη βεβαίως της τηρήσεως κάποιων 
αυτονόητων όρων και προϋποθέσεων, που αφορούν στη 
δημόσια υγεία και ασφάλεια, την οικοδόμηση κ.λπ.

Με την παράγραφο 3 εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιοι 
υπουργοί προκειμένου να προκαλέσουν την έκδοση προε
δρικού διατάγματος, που θο καθορίσει τις λεπτομέρειες της 
διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης αρτοποιείου ή 
άλλου καταστήματος πωλήσεως αρτοσκευασμάτων, καθώς 
και τις προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι επιχει
ρήσεις αυτές, τόσο κατά την ίδρυση όσο και κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας τους. Επίσης προβλέπεται η 
δυνατότητα καθιερώσεως ειδικών ρυθμίσεων σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας, όπως π.χ. σε μία έκτακτη εθνική ανάγκη, 
για ένα προϊόν παραδοσιακά ζωτικής σημασίας για τη 
διατροφή των Ελλήνων.

Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου περιγράφονται οι 
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, που απειλούνται κατά 
των παραβατών των επιταγών του άρθρου και στην 
παράγραφο 5 μνημονεύονται οι καταργούμενες διατάξεις. 
Τέλος, στην παράγραφο 6 καθορίζονται τα της ενάρξεως 
της ισχύος του άρθρου αυτού.

Με το άρθρο 27 ρυθμίζονται τα της ενάρξεως της ισχύος 
του προς ψήφιση νόμου.

Αθήνα, 20 Μαίου 1992 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς Μ.Παπακωνσταντίνου

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Γεώργιος Σούρλας Ανδρέας Ανδριανόπουλος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδριάσεις αριθ.93/26-5-1992 και 95/2-6-1992, ώρα 
6.00 μ.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Α'της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής, σε δύο συνεδριάσεις και παρευρέθηκαν 
οι Α. Τσούτσος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Α. Μπότσος, 
Αντιπρόεδρος Ε.Σ., Κ. Κεραμεύς, καθηγητής πανεπιστημίου, 
Δ. Παπαπετρόπουλος, νομικός σύμβουλος του Κράτους, Α. 
Ανδρεουλάκος, εισαγγελεάς εφετών, X, Γεωργακόπουλος, 
εφέτης και Φ. Αρναούτογλου, πάρεδρος ΣτΕ (εισηγητής) 
και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εμπορίου 
με τίτλο 'Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροπο
ποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγ
χρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων.

βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματικά»' και άλλες διατάξεις'.
Κλήθηκαν αλλά δεν παρευρέθηκαν οι X. Φατούοος, 

Αντιπρόεδρος ΣτΕ και Γ. Μαγουλάς, επίκουρος καθηγητης 
πανεπιστημίου γλωσσολογίας, λόγω κωλύματος. 

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκαν επίσης οι εκπρόσωπό, του υπουργού I. 

Γιαπαβιέρος και Δ. Καρλής.
Η Επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου και διατύ

πωσε τις εξής παρατηρήσεις:
Α' Γ ενικές παρατηρήσεις
1. Το νομοσχέδιο πρέπει να υπογράψει απο όλους τους 

υπουργούς για τους οποίους προβλέπονται αρμοδιότητες 
στις διατάξεις του (πρβλ. άρθρο 3 παο. 2).

2. Όπου αναφέρονται νόμοι, διατάγματα και αποφάσεις 
να παρατίθεται σε παρένθεση, κατά την πρώτη μνεία, ο 
αριθμός του φύλλου της Εψ. Κυβ. λχ ν 1712/1937 (Α. 15).

3. Γίνεται χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στο κείμενο, 
χωρίς να πρέπει, λχ Επιμελητηρίων, Οργανώσεων, Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Διευθυντής, Προεδρικό Διά
ταγμα και Π.Δ. Νόμου και Ν. Νομό, Γθνικής Οικονομάς, 
Εμπορικό Μητρώο. Δικαστικές και Διοικητικές αρχές, Τα
μείου Πρόνοιας, Τμήματα κ.λπ Ειδικά για την αναφορά σε 
νόμο ή διάταγμα αρκεί η χρήση: ν., α.ν., ν.δ., π.ό..

4. Όπου στο κείμενο αναφέρονται αριθμεί ποαων, 
ποσοστών κ.λπ να γραφούν πρώτα ολογράφως και μετά 
σε παρένθεση αριθμητικώς.

5. Να απαλειφθούν οι τίτλοι από τις παραγράφους.
6. Επειδή το κείμενο των περισσοτέρων παραγράφων 

είναι μακροσκελές, συνιστάται η διαίρεσή του σε περισσό
τερες παραγράφους και εδάφια.

7. Για τον περιορισμό του κειμένου να συνιστάται η 
σύντμηση τίτλων, όπως λχ Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ), 
διοικητική επιτροπή (ΔΕ), Γενική Συνέλευση (ΓΣ) κ.λπ., 
αψού προηγουμένως αναφερθεί, κστά την πρώτη μνεία, 
πλήρης ο σχετικός τίτλος και σε παρένθεση η ανάλογη 
σύντμηση.

β' Ειδικές παρατηρήσεις
1. Ο τίτλος του νομοσχεδίου να διατυπωθεί ως εξής: 
'Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση

των διατάξεων του ν. 1712/1987 (Α.115) και ρύθμιση 
θεμάτων βιομηχανίας, ενέργειας, τεχνολογίας και εμπο
ρίου'.

2. Στο κεφάλαιο Α' να τεθεί ως τίτλος: 'Ρύθμιση του 
θεσμού των επιμελητηρίων-.

3. Στο άρθρο 1: 
α) Στην nap. 1:
αα) Στους στίχους 1-2 να απαλειφθούν οι λέξεις: 

'αυτοτελείς και ανεξάρτητες 'γιατί είναι περιττές, αψού η 
νομική φύση των επιμελητηρίων προσδιορίζεται από το 
χαρακτηριστικό τους ως ν.π.δ.δ.

ββ) Στον τρίτο στίχο να απαλειφθούν οι λέξεις: 'υπό την 
ευρύτερη έννοια 'γατί προσδίδουν αοριστία στην έννοια 
της εμπορικής δραστηριότητας που είναι νομικά καθιερω
μένη.

γγ) Η πρόβλεψη για την εποπτεία του Υπουργού 
Εμπορίου στα επιμελητήρια πρέπει να γίνει σε ιδιαίτερη 
διάταξη του νομοσχεδίου, όπου θα προσδιορίζεται πλήρως 
και σαψώς το περιεχόμενό της. 

β) Η παρ. 2 να διατυπωθεί ως εξής:
'2. Σκοποί των επιμελητηρίων είναι: α) Η προστασία και 

ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας 
και άλλων επαγγελμάτων στην περιφέρειά τους, μέσα στα 
πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας, ως και 
η εν γένει οικονομική πρόοδος αυτής, β) Η παροχή 
συναφών γνωμοδοτήσεων προς την Πολιτεία με γνώμονα 
την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την
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εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής 
οικονομίας

γ) Η παροχή γνωμοδοτήσεων και πληροφοριών για θέματα 
οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη τους και κάθε 
ενδιαφερόμενο'.

Ειδικά, πάντως, ως προς την τελευταία περίπτωση (γ) η 
Επιτροπή φρονεί ότι πρέπει να απαλειφθούν οι λέξεις: 'και 
κάθε ενδιαφερόμενο' του τελευταίου στίχου, γιατί η εκπλή
ρωση του σκοπού αυτού εκφεύγει της φύσης των επιμε
λητηρίων και εμπλέκεται στην άσκηση άλλων επαγγελμά
των. Κατά τον εισηγητή, το σημείο αυτό του νομοσχεδίου 
δεν πάσχει από συνταγματικής ή νομοτεχνικής πλευράς.

γ) Δεοδμένου ότι τα υποκαταστήματα και οι παραγωγικές 
μονάδες δεν έχουν ίδια νομική προσωπικότητα, συνιστάται 
η παρ. 3 να διατυπωθεί ως εξής: "3. Μέλη του επιμελητηρίου 
εγγραφονται υποχρεωτικά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
που: α) έχουν την έδρα της επιχείρησής τους στην 
περιφέρεια του επιμελητηρίου, β) διατηρούν υποκαταστή
ματα ή πρακτορεία στην περιφέρεια του επιμελητηρίου και 
γ) διατηρούν παραγωγικές μονάδες στην περιφέρεια του
επιμελητηρίου. Η υποχρέωση εγγραφής ....κ.λπ'.

δ) Η παρ. 4 λόγω περιεχομένου, να μεταφρθε! στο άρθρο 
3, στα περί Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Στην παρ.5 στίχοι 6-7,νααπαλειφθεί ηφράση: 'κατόπιν 
...Συμβουλίου.

στ) Στην παρ. 6, ο εισηγητής και ο Ν. Σακελλαρίου
διατύπωσαν την άποψη ότι ο λέξεις: "ή ακριπκές.....έννοια'
πρέπει να διαγραψούν ως περιττές, εφόσον καλύπτονται 
από την ευρύτερη έννοια των: 'παραμεθορίων περιοχών. 
Κατά τα λοιπά μέλη της Επιτροπής η διάταξη έχει καλώς.

4. Στο άρθρο 2:
α) Η παρ. 1 να διατυπωθεί ως εξής:
Ί. Τα επιμελητήρια ασκούν κάθε αρμοδιότητα που 

συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση των 
σκοπών τους', 

β) Στην παρ. 2:
αα) Οι στίχοι 1-2 να διατυπωθούν ως εξής:
Τα επιμελητήρια έχουν ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότη

τες:'.
ββ) Στην περ. α στο δεύτερο στίχο να απαλειφθούν οι 

λέξεις: ' και γνωμοδοτικοϋ', στον τρίτο στίχο αντί της 
λέξης: 'τα' να τεθεί η λέξη: 'αλλά' και στον έκτο στίχο 
αντί της λέξης: 'των να τεθεί η λέξη: 'άλλων'.

γγ) Στην παρ.δ, τέταρτο στίχο, η φράση: 'και εκθετηρίων 
... λιμένων να διατυπωθεί ως εξής: 'και εκθετηρίων χώρων 
σε σταθμούς και λιμένες', 

δδ) Στην περ. ε:
ι) Η περ. ε να περιορισθεί στο κείμενο: 'Μπορούν.. 

Συνεδρίου." με τις εξής διορθώσεις: στον πρώτο στίχο να 
απαλειφθούν οι λέξεις: 'Μπορούν να' και στον ένατο στίχο 
αντί των λέξεων: 'τους αυτές να τεθούν οι λέξεις: 'των 
εταιρειών αυτών.

Κατά την Επιτροπή, η διάταξη του τελευταίου εδαφίου: 
Όι δαπάνες ... Συνέδριου.' είναι ατελής, γιατί δεν προβλέ- 
πεταί ποιά θα είναι η διαδικασία του ελέγχου αυτού. 
Συνεπώς η Επιροπή φρονεί όπ ή πρέπει να συμπληρωθεί 
ή να απαλείφθεί και συνιστά την επανεξέταση του θέματος.

u) Το υπόλοιπο κείμενο της περ. ε: 'Επίσης μπορούν .. 
οικείου Υπουργού 'να αποτελέσει περιεχόμενο νέας περί
πτωσης στ, με πς έξης διορθώσεις: 1) στον πρώτο στίχο 
να απαλειφθούν οι λέξεις: "Επίσης μπορούν, 2) να 
απαλείφθεί ολόκληρο το τελευταίο εδάφιο: Τέλος ... οικείου 
Υπουργού.' 3) το κείμενο των στίχων 6-7: 'καθορίζονται ... 
Οικονομικών.' να διατυπωθεί ως εξής: ίκαθορίζονται με 
αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής, εγκρινόμενες από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορίου.' Εξάλλου, κατά 
την Επιτροπή η διατύπωση της διάταξης του πρώτουI

εδαφίου (για πς πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες) 
πρέπει να γίνει όπως στην περ.ιγ του άρθρου 2 του ν. 
1746/1988 (Α.2).

εε) Μετά την ανωτέρω πρόσθηκη περίπτωσης, οι περ. 
στ-η αναριθμούνται σε περ. ζ-θ, ανπστοίχως, η δε περ 6 
του σχεδίου να απαλείφθεί ως περιττή.

ζζ) Στην περ. ζ (περ. στ σχεδίου) στους σπχους 2-3 και 
7 αντί των λέξεων: ‘ειδικά πρόσωπα' να τεθεί η λέξη: 
'ειδικούς' και ο τελευταίος στίχος να διατυπωθεί ως εξής: 
'αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής, εγκρινόμενες από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορίου.'.

γ) Στην παρ. 3 να απαλείφθεί το πρώτο εδάφιο 
προεχόντως λόγω της αοριστίας της προβλεπόμενης 
ρύθμισης

5. Στο άρθρο 3.
α) Στην παρ. 1 στον πέμπτο στίχο να απαλειφθούν η 

λέξη: 'που' και το προ αυτού κόμμα, στον δε έτκο στίχο, 
μετά τη λέξη: 'αυτοτέλεια' να απαλείφθεί το κόμμα και να 
προστεθεί η λέξη: 'και'. Στον ίδιο στίχο μετά τη λέξη: 'τους' 
να τεθεί τελεία και να απαλείφθεί η λέξη: 'και', 

β) Στην παρ. 2:
αα) Στον τέταρτο στίχο να απαλειφθούν το κόμμα μετά 

τη λέξη: 'της' και το κείμενο: 'με τον παρόντα νόμο 
συνιστώμενης'.

ββ) Στους στίχους 7-8 να γραφούν πλήρεις οι πτλοι των 
επιμελητηρίων.

γγ) Στο στίχο 13 αντί των λέξεων: 'αυτό ως άνω 
Επιμελητήριο' να τεθεί: ΈΒΕΑ'.

δδ) Στο στίχο 17 ο τίτλος: "του Εμπορικού Δικαίου', να 
προστεθεί μετά τη λέξη: 'Πανεπιστημίου και να απαλειφθούν 
οι λέξεις: 'μέλος του ΔΕΠ'.

εε) Στους στίχους 18-20 αντί του κειμένου: 'ο ένας.. 
Εργασίας,' να τεθεί το κείμενο: 'από τους οποίους ο ένας 
προτείνεται από τον Υπουργό Εργασίας.'

ζζ) Στο στίχο 25 μετά τη λέξη: 'των' να προστεθούν οι 
λέξεις: 'ως άνω', 

γ) Στην παρ. 4:
αα) Οι στίχοι 1-4 να διατυπωθούν ως εξής: Το ΔΣ 

εκλέγεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε 
τέταρτου έτους. Ο αριθμός των μελών του καθορίζεται ως 
εξής:'

ββ) Στην παρ. γ, στίχοι 2-29 το κείμενο: *0 αριθμός ... 
Επιμελητήριο.' που δεν αποτελί περιεχόμενο της περίπτω
σης αυτής να αποτελέσει αυτοτελή παράγραφο. Στους 
στίχους 3-4 αυτής αντί του κειμένου: 'της Δ/νσης ... 
Εμπορίου' να τεθεί: 'του Υπουργού Εμπορίου', στον έβδομο 
στίχο μετά τη λέξη: 'περιπτώσεις' να προστεθεί εντός 
κομμάτων η φράση: 'κατά την κρίση του ΔΣ', στο στίχο 13 
αντί της λέξης: 'καταργεί' να τεθεί η λέξη: 'παύει', στους 
στίχους 16-17 να απαλείφθεί το εντός κομμάτων κείμενο: 

'από τότε... καθήκοντά του', στους σπχους 19-20 να 
απαλειφθούν οι λέξεις: 'επίσης' και 'και δραστηριοποίησή 
του'.

δ) Στην παρ. 5, στίχοι 3-5, αντί του κειμένου: ‘της 
απερχομένης ... αποτελείται:' να διατυπωθεί ως εξής: 'του 
ττλειοψηφίσαντος συμβούλου. Η ΔΕ αποτελείται από α) .... 
β)....'.

ε) Στην παρ.6:
αα) Στην παρ. β, πρώτο στίχο, να απαλείφθεί η λέξη: 

'ομόρρυθμοι'.
ββ) Στην παρ. στ, τρίτο στίχο, αντί της λέξης: 'αντίκλη

τος' να τεθέι η λέξη: 'πληρεξούσιος'.
γγ) Στην περ. ζ στον πέμπτο στίχο μετά το άρθρο: 'τα' 

να προστεθεί η λέξη: 'οριζόμενα', η οποία να απαλείφθεί 
από τον επόμενο στίχο. Στο δέκατο στίχο η ρύθμιση με 
τη φράση: 'για ορισμένα ... αδικήματα' είναι αόριστη και 
πρέπει να διευκρινισθεί με την απαρίθμησή τους. Τα κείμενα
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των στίχων 12-17: ‘Εκλόγιμοι., .επιχειρήσεων.' και 17-22: 
‘Με Προεδρικό .. αυτών.' που δεν αποτελούν συνεχεία του 
προηγουμένου τους κειμένου να αποτελέσουν αυτοτελή 
εδάφια ή παραγράφους.

στ) Στην παρ. 8, δεύτερο στίχο, να απαλείφθεί η λέξη: 
‘δημόσιος*.

ζ) Στην παρ. 9, στίχοι 11-12, το κείμενο: 'και εκτελεί ... 
Επιτροπής.' να διατυπωθεί ως έξης: 'και αποφασίζει, μετά 
από σύμφωνη γνώμη της ΔΕ, τις μετακινήσεις και τις 
τοποθετήσεις του προσωπικού.'

η) Στην παρ. 10, πέμπτο στίχο, να απαλείφθεί η λέξη: 
‘ελεύθερος'.

6. Στο άρθρο 4: 
α) Στην παρ. 1:
αα) Στην περ. α, στίχοι 3-4, το κείμενο: 'παραγράφεται 

... καταβληθούν.' να διατυπωθεί ως εξής: ‘υπόκειται σε 
εικοσαετή παραγραφή.' και στο στίχο 8 η λέξη : 'διακανο- 
νίσεως' να διορθωθεί σε: 'διακανονισμού'.

ββ) Στην παρ. ζ, στίχοι 1-2 να απαλείφθεί το κείμενο: 
‘Οι επιχορηγήσεις ... προϋπολογισμό, '.

β) Στην παρ. 3 στους στίχους 2-3 αντί των λέξεων: ‘σε 
τρίτα φυσικά ή νομικό πρόσωπα' και 'επί ποσοστοίς' να 
τεθούν οι λέξεις: 'σε τρίτους' και ‘με ποσοστά', αντιστοί- 
χως.

γ) Στην παρ. 6, τρίτο στίχο, να απαλείφθεί η λέξη: 
'εφεξής'.

δ) Στην παρ. 7, ένατο στίχο, να απαλείφθεί η λέξη: 'μέσα', 
ε) Στην παρ. 8 το τελευταίο εδάφιο: "Οι αποστάσες ... 

Επιμελητηρίου', να μεταφερθεί, λόγω περιεχομένου, στο 
άρθρο 3, παρ. 8. 

στ) Στην παρ. 9:
αα) Στους στίχους 2-3 αντί: Ά.Ν. 281/1935' και Νόμου 

1255/1972 να τεθεί υπό την επιφύλαξη της επόμενης 
παρατηρήσεως,: α.ν.281/1936 και ν.δ. 1255/1972', άλλωστε 
το ν.δ. αυτό έχει καταργηθεί με το άρθρο 12, περ, α, του 
ν. 264/1976 (Α.41), ανπστοίχως.

ββ) Σχετικά με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου, που 
προβλέπει ότι:

‘δεν εφαρμόζονται στα επιμελητήρια οι διατάξεις των α.ν. 
281/1936 ... και ν. 1735/1985', η Επιτροπή φρονεί ότι η 
ρύθμιση είναι αόριστη. Πρέπει είτε να μνημονευθούν οι 
συγκεκριμένες διατάξεις των νόμων στις οποίες αναφέρε- 
ται, είτε να ορισθεί ότι τα θέματα που θα απαριθμηθούν 
άδικά, ρυθμίζονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατά
ξεων. Συνιστάται επανεξέταση του θέματος.

γγ) Στον έκτο στίχο προ της λέξης: 'αποφάσεις' να 
προστεθεί η λέξη: 'κανονιστικός'.

δδ) Στους στίχους 14-16 το εδάφιο: "Κάθε Απρίλιο ... 
Συμβούλιο.' να διατυπωθεί ως εξής: 'Κάθε Απρίλιο συντάσ- 
σεται από τη ΔΕ ο απολογισμός που εγκρίνεται από το ΔΣ 
και εντός μηνός υποβάλλεται στον Υπουργό Εμπορίου.' 

ζ) Στην παρ. 10:
αα) Στον τρίτο στίχο μετά τη λέξη: 'από' να προστθεί η 

λέξη: 'κανονιστική'.
ββ) Στον πέμπτο στίχο να διαγράφει η λέξη: ‘δημοσίου' 

και να τεθούν, μετά τη λέξη 'λογιστικού', τα αρχικά 
'ν.π.δ.δ.'.

γγ) Στους στίχους 6-10 να απαλείφθεί το κείμενο: Ή 
διαδικασία... ανωτέρω παρέκκλιση.'.

7. Στο άρθρο 5:
α) Στην παρ. 1, έκτο στίχο, μετά τη λέξη: 'γνωμοδότηση' 

να προστεθούν οι λέξεις: 'προς τις αρχές', οι οποίες να 
απαλείφθούν από τον επόμενο στίχο.

β) Στην παρ. 3 να απαλείφθεί το τελευταίο εδάφιο: 
‘Ωσαύτως... Επιμελητηρίων.', (βλ. παρατήρηση 7ε).

γ) Στην παρ. 4, δέκατο στίχο, αντί των λέξεων: ‘ένας 
προερχόμενος' να γραφεί 'ένα προερχόμενο'.

δ) Στην παρ. 5 ο τελευταίος στίχος να διατυπωθεί ως 
εξής:' και άλλα πρόσωπα, κατόπιν προσκλησεως του 
Προέδρου.1.

ε) Στην παρ. 6, τέταρτο στίχο, μετά τη λέξη: 'Εμπορίου' 
να προστεθεί εντός κομμάτων η φράση: 'μετά από γνώμη 
της Γ ενικής Συνέλευσης των επιμελητηρίων' και στον 
πέμπτο στίχο αντί της λέξης: 'όπερ' να τεθεί η λέξη: ‘που'.

8. Στο άρθορο 7:
α) Στην παρ. 1 και στο άρθρο 5α που προστίθεται στο 

ν. 1089/1980 το κείμενο να διαιρεθεί, λογω περιεχομένου 
οε τρεις παραγράφους, ως εξής:

*1. Ο. γραμματείς .... πτωχευτικών αποφάσεων.'
‘2. Οι Νομαρχίες .... Επιμελητήριο.' και 
'3. Οι Δημόσιες ....Επιμελητήριο.·, αφού απαλείφθούν, 

στον προτελευταίο στίχο, οι λέξεις: 'της επωνυμίας και'.
β) Η ττοοβλεπόμενη στην παρ. 2 ρύθμιση περί ιιεταβιβά- 

σεως ακινήτου που βρίσκεται στην αλλοδαπή οημιουργεί 
προβλήματα και είναι διαγραπτέα. Άλλωστε, εφοσον η 
διάταξη προϋποθέτει συμφωνία των επιμελητηρίων - ιδιο
κτητών του ακινήτου η σχετική ρύθμιση παρίσταται περιτ. ή.

γ) Η παρ. 3 να απαλείφθεί γιατί καλύπτεται απο την 
πρόβλεψη της παρ.2 του άρθρου 16, που θα μεταφρθεί στο 
τέλος του σχεδίου.

δ) Η παρ. 6 να προταχθεί της παρ. 4, λόγω περιεχομένου, 
αναριθμούμενη σε παρ. 3, με τις εξής παρατηρήσεις: 

αα) Οι στίχοι 1-3 να διατυπωθούν ως εξής: "Το άρθρο 
3 του ν.δ. της 31-12-1925, όπως ανπκαταστάθηκε από το 
άρθρο 3 του ν. 2880/1954, αντικαθίσταται ως εξής:'.

ββ) Σχετικά με τη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 3, που 
αντικαθίσταται, η Επιτροπή επισημαίνει ότι για την εκλογή 
του ΔΣ εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 3 παρ. β του ν.δ. 
της 31-12-1925, αψού δεν προβλέπεται ήποτε για την 
κατάργησή της στον παρόντα νόμο. Συνιστάται η επανε
ξέταση του θέματος, 

ε) Στην παρ. 4:
αα) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, αν με τη ρύθμιση της 

παραγράφου αυτής αποσκοπείται ο καθορισμός του χρόνου 
των προσεχών εκλογών, πρέπει να γίνει ευθέως και όχι να 
επιχειρείται εμμέσως με ρύθμιση που εκ πρώτης όψεως 
παρίσταται περιττή ως αυτονόητη (γιατί οι εκλογές, ασφα
λώς, θα γίνουν με το σύστημα του νόμου υπό τηνισχύ του 
οποίου γίνονται). Εν πόση περιπτώσει...

ββ) Στον πρώτο στίχο ανή των λέξεων: Την ψήφιση' να 
τεθούν οι λέξεις: ‘τη θέση σε ισχύ'.

γγ) Στον τέταρτο στίχο να απαλείφθεί η λέξη: 'αμέσως' 
και μετά τη λέξη: 'επομένου' να προστεθούν οι λέξεις: 
'μετά τις επιμελητηριακές εκλογές'.

στ) Η παρ. 7 να απαλείφθεί, γιατί καλύπτεται από το 
άρθρο 27.

9. Στο Κεφάλαιο Β' να τεθεί ως τίτλος: Τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 1712/1987·.

10. Στο άρθρο 9 και στην παρ. 2 του ν. 1712/1987, που 
αντικαθίσταται, στο δεύτερο στίχο να απαλείφθούν οι 
λέξεις: 'αποκλειστικά και μόνο' και στον ενδέκατο στίχο 
ανή του κειμένου: 'φυσικό ... προσώπου' να τεθεί η λέξη: 
'μέλος'.

11. Στο άρθρο 10, ανή 'άλλη επιβάρυνση' να τεθεί 'άλλης 
επιβάρυνσης'.

12. Στο άρθρο 15:
α) στην παρ. 1 να προστεθεί στο τέλος η φράση: ‘όπως 

ισχύουν κάθε φορά.'
β) Σε σχέση με την παρ. 3 η Επιτροπή παρατηρεί ότι το 

άρθρο 9 του ν. 1712/1987 αφορούσε τις πρώτες μετά την 
ισχύ του νόμου εκείνου εκλογές. Αν υπάρχει πρόθεση να 
ισχύει και για τις πρώτες μετά την ισχύ του νόμου εκλογές, 
πρέπει να ορισθεί ρητά.

13. Στο άρθρο 16:



12

α) Η παρ. 1 να απαλειφθεί.
0) Η παρ. 2 να μεταφερθεί στο τέλος του νομοσχεδίου, 

ως παρ. 2 του άρθρου 27.
14. Στο Κεφάλαιο Γ να τεθεί ως τίτλος: 'Ρύθμιση θεμάτων 

βιομηχανίας, ενέργειας, τεχνολογίας και εμπορίου-.
15. Στο άρθρο 18, παρ. 1, πρώτο στίχο, αντί των αριθμών: 

"7α, 70" να τεθεί μόνο ο αριθμός: '7-.
16. Στο άρθρο 19:
α) Σπς παρ. 2,3,4 και 5 οι λέξεις: ‘του ίδιου άρθρου- δεν 

προσδιορίζουν σε ποιό από το άρθρα που μνημονεύονται 
στον τίτλο του νόμου αναφέρονται.

0) Σε σχέση με την παρ. 3 συνιστάται να γίνει 
αντικατάσταση ολόκληρης της περ. δ' της παρ. 1 του 
σχετικού άρθρου.

γ) Η ρύθμιση της παρ. 6 δεν αναφέρεται σε ποιό άρθρο 
εντάσσεται.

δ) Στην παρ. 7 ο πρώτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής: 
‘Οι διατάξεις των-.

17. στο άρθρο 21:
α) Στον πρώτο στίχο ο ν. 372 είναι του έτους 1976 και 

όχι του έτους 1978.
0) Το κείμενο του άρθρου να προσδιορισθεί γλωσσικά 

προς το άλλο κείμενο του νομοσχεδίου.
18. Στο άρθρο 22:
α) Ο τέταρτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής: 'Με 

προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται, με πρόταση του 
Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δύναται 
να-.

0) Σε σχέση με τη λέξη: 'καταστατικό- του δεύτερου 
στίχου να προσδιορισθεί συγκεκριμένα η μορφή του (ΠΔ, 
ΥΑ κ.λπ.).

19. Στο άρθρο 23 η Επιτροπή επισημαίνει ότι, εφόσον 
αυξάνονται τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., πρέπει να 
τροποποιηθεί η σχετική διάταξη του άρθρου 3 του ν. 
1472/1984 που προβλέπει ότι το Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 
είναι εννεαμελές.

20. Στο άρθρο 24, πρώτο στίχο, μετά τον αριθμό: ‘2V 
να προστεθεί το κείμενο: "του Καταστατικού της Ε.Τ.Β.Α. 
που κυρώθηκε με το άρθρο 19 του ν.δ. 1369/1973 (ΦΕΚ 
72 Α'), όπως αντικαταστάθηκε τελικά από το άρθρο 14 παρ.
1 του ν. 1472/1984 (ΦΕΚ 112 Α-), τροποποιείται ως εξής:

21. Στο άρθρο 26:
α) Οι παρ. 1 και 2 να προσαρμοσθούν γλωσσικά προς το 

άλλο κείμενο του νομοσχεδίου.
0) Στην παρ. 2 η Επιτροπή επισημαίνει όπ, αν και η παρ. 

3 του άρθρου 1 του ν. 726/1977 που όριζε π είναι πρατήριο 
άρτου καταργείται (βλ. παρ. 5 του άρθρου τούτου), ο όρος 
διατηρείται. Συνιστά την επανεξέταση του θέματος.

γ) Η Επιτροπή επισημαίνει όπ, μεταξύ της πρόβλεψης 
της παρ. 3 και της διατήρησης της παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 726/1977, υπάρχει αντίφαση στο θέμα του κατά πόσο 
επιτρέπεται η ίδρυση κλιβάνων έφησης και κουλουροποιείας. 
Συνιστά την επανεξέταση του θέματος.

δ) Η Επιτροπή φρονεί όπ σπς κυρώσεις της ρύθμισης 
της παρ. 4 πρέπει να υπαχθούν όλοι όσοι πωλούν είδη 
που έχουν ως βάση το αλεύρι κατά την παρ. 2 και συνιστά 
την επανεξέταση του θέματος.

ε) Στην παρ. 5:
αα) Το κείμενο της περ. C να γραφεί συνέχεια.
ββ) Αντί της καταργησεως του άρθρου 15 παρ. 1, εδάφ. 

ό του ν. 726/1977 συνιστάται να αναδιατυπωθεί η σχετική 
διάταξη τούτου. 21. Στο άρθρο 27 να τεθεί ως τίτλος: 
Έναρξη ισχύος-.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 1992 
Ο ΓΙρέδρος Ο Γραμματέας

ΑΘΩΣ ΤΣΟΥΤΘΣ Σ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

τον σχεδίου νόμον ’Ρύθμιση τον θεσμού των Επιμελη
τηρίων, τροποποίηση των διατάξεων τον ν. 1712/1987 για 
τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων, των 
εμπόρων, Ατοτεχνών και λοιπών επογγελμαηών και άλλες 
διατάξεις''

ν. 1712/1987
Άρθρο 1 

παρ.1
1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται σπς 

επαγγελματικές οργανώσεις των εμπόρων, των βιοτεχνών 
και των λοιπών επαγγελμαπών φυσικών αποκλειστικά 
προσώπων, που ασχολούνται με τη διακίνηση των αγαθών, 
τη μεταποίηση ή την παροχή υπηρεσιών, καθώς και των 
αυτοκινηπστών, όπως οι ιδιότητες αυτές προσδιορίζονται 
κάθε φορά από την ισχύουσα επιμελητηριακή νομοθεσία.

παρ.2 εδαψ.γ
Να απευθύνονται σπς δημόσιες αρχές, την τοπική 

αυτοδιοίκηση, πς συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγρο
τικούς συλλόγους, πς συνδικαλιστικές οργανώσεις, εσωτε
ρικού και εξωτερικού, και τους εκπροσώπους διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων, γιο κάθε ζήτημα που αφορά τα 
επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους και για τη 
διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων 
που αφορούν τα κοινά επαγγελμαπκά, οικονομικά και 
κοινωνικά συμφέροντα των μελών τους και γενικότερα τα 
συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 2 
παρ. 2-4

2. Η πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση (ένωση) έχει 
μέλη αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, που ασκούν 
ή ασχολούνται πραγμαπκά και για το δικά τους συμφέρον 
με ένα από τα επαγγέλματα του άρθρου 1 παρ. 1.

Κάθε έμπορος, βιοτέχνης ή επαγγελματίας του άρθρου 
1 παρ.1 έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ 
πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις.

Κάθε πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση έχει το 
δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ ομοσπονδίες, μια 
κλαδικού χαρακτήρα και μια γενικού ή τοπικού.

3. Η δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση (ομοσπον
δία) έχει μέλη τρεις τουλάχιστον πρωτοβάθμιες οργανώσεις 
(κλαδικού και γενικού ή τοπικού χαρακτήρα), σύμφωνα με 
τους όρους του καταστατικού της.

Κάθε δευτεροβάθμια οργάνωση έχει το δικαίωμα να είναι 
μέλος μιας μόνο συνομοσπονδίας.

4. Η τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση (συνομοσπον
δία) έχει μέλη της δέκα τουλάχιστον ομοσπονδίες σύμφωνα 
με τους όρους του καταστατικού της.

Άρθρο 3 
παρ. 5

5. Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής 
και της υποχρεωτικής συνδρομής ρυθμίζεται από τη γενική 
συνέλευση της επαγγελμαπκής οργάνωσης με απόφαση 
τουλάχιστον των δύο πέμπτων των μελών που είναι 
ταμειακώς τακτοποιημένα.

Άρθρο 4
παρ. 1 εδαφ. a'KOt β'

1. Η αίτηση για την εγγραφή μέλους σε ένωση, 
ομοσπονδία ή συνομοσπονδία υποβάλλεται στο διοικητικό 
συμβούλιο της αντίστοιχης επαγγελματικής οργάνωσης και 
γίνεται δεκτή, αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους 
όρους του άρθρου 1 παρ.1. Αν η αίτηση απορρίφθεί ή
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παρέλθουν τριάντα ημέρες χωρίς το διοικητικό συμβούλιο 
να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενός δικαιούται να προσφύγει 
στο μονομελές πρωτοδικείο μέσα σε τρεις μήνες από τη 
γνώση της απορριπτικής απόφασης ή το αργότερο της 
κοινοποίησης αυτής ή από την παρέλευση της πιο πάνω 
προθεσμίας των τριάντα ημερών.

παρ. 5 πρώτο εδάφιο
5. Η γενική συνέλευση της επαγγελματικής οργάνωσης 

μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποβολή 
μέλους:

παρ.6 εδαψ. α
6. Την αποβολή εισηγείται στη γενική συνέλευση το 

διοικητικό συμβούλιο ή το ένα πέμπτο των μελών, ή, όταν 
πρόκειται για δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες επαγγελματι
κές οργανώσεις, των αντιπρόσωπων της επαγγελματικής 
οργάνωσης.

Αρθρο 5 
παρ. 1 εδοψ. β'

α) η γενική συνέλευση των μελών, β) το διοικητικό 
συμβούλιο και γ) η ελεγκτική επιτροπή.

Άρθρο 6
παρ.1 εδαφ. γκαι δ'

Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμ
ματέα και ταμία δεν επιτρέπεται νο συμπέσουν στο ίδιο 
πρόσωπο. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, 
όταν είναι παρόντα τα μισό συν ένα μέλη του και οι 
αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών.

Άρθρο 7 
παρ. 11

11. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή 
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο κατα
λαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει 
υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφ'όσον ήταν 
υποψήφιος γιο τη θέση αυτή.

Άρθρο 9 
παρ. 3

εδάφιο τελευταίο
Τα παλαιό μέλη δικαιούνται να λάβουν μέρος στις πρώτες 

εκλογές εφ όσον τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώ
σεις τους από 1.1.1987.

ν. 1514/1985
Άρθρο 5 

παρ. 7α', 7 β
7. α) Η χρηματοδότηση, επιχορήγηση ή συνδρομή από 

τον τακτικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό δημοσίων 
επενδύσεων προς τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς 
φορείς αρμοδιότητας του Υ.Π.Ε.Τ., προς τα ακαδημαϊκά 
ερευνητικά κέντρα, τα ανεξάρτητα ακαδημαϊκά ινστιτούτα, 
τα μεταπτυχιακά ινστιτούτα για την εκτέλεση ερευνητικών 
η αναπτυξιακών έργων και ερευνητικών προγραμμάτων 
καθώς και προς τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.1. με εφάπαξ ποσό (άρθρο 
7 παράγραφος 3 του νόμου αυτού) εγκρίνονται με απόφαση 
του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας ύστερα από γνώμη 
του Ε.Γ.Ι.Ε.

β) Η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων που εκτελούνται 
από τους λοιπούς φορείς των παραγράφων 3 και 4 του 
άρθρου αυτού εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Έρευνας και Τεχνολογίας και του υπουργού που έχει την 
εποπτεία του αντίστοιχου φορέα ύστερα από γνώμη της 
συγγενέστερης προς το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της 
επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 
αυτού.

παρ. 8
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 

και Έρευνας και Τεχνολογίας, που εκδίδεται υστέρα από 
γνώμη του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας, 
μπορεί να χαρακτηρισθεί αναγκαία η εκτέλεση ερευνητικών 
προγραμμάτων και έργων, που δεν περιλαμβάνονται στο 
Π.Α.Ε.Τ. είτε για τη μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων με 
(άμεση και προφανή ωφελιμότητα για την εθνική ανάπτυξη 
και οικονομία είτε για τη διερευνηση έκτακτων κοινωνικών 
«Φαινομένων, η αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλεται από 
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Τα προγράμματα και τα 
έργα αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εφαρμο
ζόμενου Π.Α.Ε.Τ. για τη χρηματοδότηση κι εκτέλεσή τους.

Άρθρο 7 
παρ. 2 κο; 3

2. Ο Υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίες ύστερα από 
εισήγηση του Εθνικού Γ νωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας 
καθορίζει το ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού των 
εθνικών ερευνητικών κέντρων που διατίθεται για έρευνα 
ελεύθερης επιλογής. Η κατανομή του ποσοστού αυτού στα 
ινστιτούτα του κέντρου και τους ερευνητές γίνεται από το 
διοικητικό συμβούλιο του κέτρου, ή από το Ε.Σ.Ι ανεξαρ
τήτου ερευνητικού ινστιτούτου, ύστερα από εισήγηση :υυ 
επιστημονικού συμβουλίου, που βασίζεται σε προτάσεις 
έρευνας ελεύθερης επιλογής των ενδιαφερομένων ερευ
νητών. Η αξιολόγηση των προτάσεων αυτών γίνεται με τη 
διαδικασία του εδαφίου γ'της παρ. 13 του άρθρου 9 του 
νόμου αυτού.

3. Κάθε έτος το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας 
διαθέτει, ύστερα από εισήγηση του Ε.Γ.Σ.Ε., εφάπαξ ποσό 
για τη διεξαγωγή έρευνας ελεύθερης επιλογής ή άλλης 
προγραμματισμένης έρευνας στα Α.Ε.ί. και στα Τ.Ε.1.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο 
αντίστοιχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.1. Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνται 
από κριτές πρυ ορίζει το αντίστοιχο ίδρυμα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο εδάφιο γ' της παρ. 13 του άρθρου 9 
του νόμου αυτού. Με βάση τις εισηγήσεις των κριτών το 
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.1. κατανέμει το εφάπαξ ποσό στους ενδιαφε
ρομένους για τη χρηματοδότησή της έρευνάς τους.

ν. 372/1976

Άρθρο 4 
παρ.1

Άρθρ.4.-1. Ο ΕΛ.Ο.Τ. διοικείται υπό οκταμελούς Διοικη
τικού Συμβουλίου διοριζομένου δίαποφάσεως του Υπουργού 
Βιομηχανίας, δημοσιοευομένης εις την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και αποτελουμένου εκ των κάτωθι

α} Τ ου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ο.Τ.
β) Του Εντεταλμένου Συμβούλου του ΕΛ.Ο.Τ.
γ) Του Διευθυντού της Διευθύνσεως Τυποποιήσεως του 

Υπουργείου Βιομηχανίας.
δ) Ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Εμπορίου.
ε) Ενός εκπροσώπου του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχά- 

νων (Σ.Ε.Β.).
ζ) Ενός εκπροσώπου των Βιοτεχνών ετελεγομένου υπό 

των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων.
ζ)Ένός εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου της 

Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
η)Ένός εκπροσώπου της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Άρθρο 14
Άρθρ. 14.-1. Προς παρακολούθησαν της λειτουργίας του 

ΕΛ.Ο.Τ., ούτος υποβάλλει εις το Υπουργείον Βιομηχανίας 
ανά εξάμηνον λεπτομερή έκθεσιν της δραστηριότητός του. 
Χορηγεί επίσης εις τον Υπουργόν Βιομηχανίας παν συ
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μπληρωματικόν οικονομικόν στοιχείον και πληροφορίαν.
2. Η Διεύθυνσις Τυποποιήσεως του Υπουργείου Βιομη

χανίας, ασκεί πάσαν αρμοδιότητα απορρέουσαν εκ της επί 
της ΕΛ.Ο.Τ. εποπτείας. Ασκεί επίσης πάσαν αρμοδιότητα 
επί του χειρισμού της υποχρεωτικής εφαρμογής Ελληνικών 
Προτύπων, περιλαμβανόμενου του ελέγχου εφαρμογής 
τούτων, ως και επί της τηρήσεως των απονεμομόνων 
υποχρεωτικώς υπό του ΕΛ.Ο.Τ. σημάτων και πιστοποιητικών 
ποιότητος επί τη βάσει των ως άνω προτύπων.

ν. 1682/1987
Αρθρο 22

(μετά από τροποποίηση από το άρθρο 16 δεύτερη 
παράγραφο ν.372/1976)

"Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας ρυθμίζονται τα θάματα της εφαρμογής των 
υποχρεωτικών προτύπων, της διενέργειας ελέγχου ποιό
τητας, καθώς και των σχετικών διοικητικών κυρώσεων".

ν.δ. 1369/1973
Άρθρο 21 

παρ.1 εδαψ. γ"
Άρθρον 21.-1) Η Γενική διαχείρισις και διοίκησις των 

υποθέσεων της Τραπέζης ασκείται υπό του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αποτελουμένου:

α) Εκ του Διοικητού της Τραπέζης, ως Προέδρου.
β) Εκ του Υποδιοικητού.
-γ) Εξ επτά ή εννέα συμβούλων."

ν.δ. 31.12.1925
άρθρο 3

(όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2880/1954)
Άρθρ.3.-"Μέλη της Εθνικής Επιτροπής είναι εκ του νόμου 

μεν τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τη αιτήσει 
των δε αι Εμπορικοί, Βιομηχανικοί και εν γένει Οικονομικοί 
Ενώσεις, Ιδρύματα και Οργανισμοί εφ όσον οι Ενώσεις αύται 
Ιδρύματα και Οργανισμοί, ή τα αποτελούντα αυτούς μέλη 
συναλλάσσονται κυρίως μετά του εξωτερικού ή η αποστολή 
αυτών συνίσταται εις την προστασία ουσιώδους εξαγωγικού 
προϊόντος της Χώρας'.

Το άρθρον 3 ανπκατεστάθη ως άνω δια του αρθρ.3 Νομ. 
2880/1954 (ανωτ.σελ.82).

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των 
επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών κα 
λοιπών επογγελμστιών και άλλες δκττόιξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1
Έννοια, σκοπός, μέλη 1

1. Έννοια: Τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωτικές, αυτοτε
λείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προ
σώπων, που ασκούν εμπορική, υπό την ευρύτερη έννοια, 
δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια, αποτελούν νομικά 
πρόσωπα δημόσιου δικαίου και τελούν υπό την κατασταλτική 
διαχειριστική εποπτεία του Υπουργού Εμπορίου (ως προς 
τη νομιμότητα των πράξεών τους μέσα στα πλαίσια της 
παρεχόμενης σ' αυτά αυτοτέλειας), που μπορεί να μεταβι
βάσει την εποπτεία αυτή στούς κατά τόπους νομάρχες, 
προκειμένου για όλα τα εκτός του Νομού Αττικής Επιμε
λητήρια.

2. Σκοπός: Βασικός σκοπός των Επιμελητηρίων είναι η 
προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, 
της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια 
τους, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής 
οικονομίας, ως και η εν γενει οικονομική πρόοδος αυτής. 
Η παροχή γνωμοδοττκων εισηγήσεων, για κάθε θέμα 
οικονομικού περιεχομένου, προς την Πολιτεία με γνώμονα 
πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας τους 
και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της 
εθνικής οικονομίας. Επίσης η παροχή γνωμοδοτικών ειση
γήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού 
περιεχομένου προς τα μέλη τους και κάθε ενδιαφερόμενο.

3. Μέλη: Μέλη του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωτικά:
α. Τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την έδρα της, υπό 

ευρεία έννοια, εμπορικής τους δραστηριότητας στην περι
φέρεια του Επιμελητηρίου.

β. Τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, εφόσον έχουν 
εμπορική υπό την ευρεία έννοια ιδιότητα και έδρα στην 
περιφέρεια του Επιμελητηρίου.

γ. Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων, ως και 
τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, 
εφόσον είναι εγκατεστημένα στην περιφέρεια του Επιμε
λητηρίου, ως επίσης και οι παραγωγικές μονάδες, που είναι 
εγκατεστημένες εκτός της περιφέρειας του Επιμελητηρίου, 
στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους. Η υποχρέωση εγγραφής 
άρχεται στην περ. α' από την έναρξη της εμπορικής 
δραστηριότητας, στις δε περ. β και γ' από της συστάσεως 
ή της εγκατάστασής τους αντίστοιχα.

4. Μέλη εκ του νόμου-Αριστίνδην μέλη: Μέλη του κάθε 
Επιμελητηρίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις 
του διοικητικού συμβουλίου, όπου μπορούν να παρίστανται, 
είναι και οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές του 
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Εμπορικού Συλλό
γου, άλλων Επιμελητηρίων του παρόντος νόμου που 
εδρεύουν στην ίδια περιφέρεια, των συναφών προς το 
εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία τριτοβάθμιων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, του Συνδέσμου Εμπορικών 
Αντιπροσώπων, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, 
ως επίσης και ο διευθυντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής της 
Τράπεζας της Ελλάδος, της Εθνικής Τράπεζας και της 
Ε.Τ.Β.Α.. Επίσης, ως αριστίνδην μέλη με το παραπάνω 
καθεστώς είναι και τέσσερις προσωπικότητες του κλάδου, 
στον οποίο ανήκει το Επιμελητήριο, οι οποίες έχουν 
διαπρέψει στο εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία ή πς 
υπηρεσίες, οριζόμενες με απόφαση του διοικητικού συμ
βουλίου.

5. Ίδρυση-Κατάργηση: Τα Επιμελητήρια ιδρύονται, καταρ- 
γούνται, συγχωνεύονται ή μεταβάλλουν έδρα με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού 
Εμπορίου και στο οποίο ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα. 
Μπορούν επίσης με απόφαση του διοικητικού τους συμ
βουλίου να ιδρύουν παραρτήματα σε άλλες πόλεις της 
περιφέρειάς τους, κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού τους 
συμβουλίου.

6. Χωροταξική αρμοδιότητα: Σε κάθε νομό μπορεί να 
λειτουργεί ένα Επιμελητήριο. Όπου, κατά την έναρξη της 
ισχύος του παρόντος νόμου, λειτουργούν αυτοτελή εμπο- 
ροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια, 
αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν. Παρόμοιος διαχωρι
σμός των Επιμελητηρίων επιτρέπεται να γίνεται και σε 
παραμεθόριες ή ακριτικές. κατά γεωγραφική έννοια, περιο
χές, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ενώσεως Επιμελη
τηρίων και απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.


