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Επειδή το Ξ.Ε.Ε. έχει βάσει των διατάξεων των Α.Ν. 12/2/1935, Β.Δ.
17/1947 και Ν.Δ. 688/1948 την Ιδια νουική Φύση, τους ίδιους σκοπούο και 
ανάλογη διάρθρωση με τα Επιμελητήρια, στα οποία αναφέρεται το σχέδιο 
Νόμου “Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων", εύλογο είναι να ισχύουν 
και ως προς το Ξ.Ε.Ε. οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις αοϋοδιότητεο, την 
οργάνωση και τη διαγείοιση, των πόσων των Επιμελητηρίων για να 
αναβαθμισθεί ο ρόλος του ως φορέα ανάπτυξης της ξενοδοχίας της 
χώρας, για να έχει μια πιο ευέλικτη και προσαρμοσμένη προς τους σκοπούς 
του λειτουργία και για να επιτύχει μια αμεσότερη επαφή και επικοινωνία με 
τον Ιδιωτικό Τομέα και δη τις επιχειρήσεις - μέλη του.

Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται να επεκταθεί και στο Ξ.Ε.Ε. η ισχύς 
των ακόλουθων διατάξεων του σχεδίου Νόμου για τα Επιμελητήρια αρμοδιό
τητας Υπουργείου Εμπορίου:
Αοθοο 2. “Αουοδιότητεο" παρ. 2 εδάφ. ε\ στ, η και θ, παρ. 3 και παρ. 4.

Με τις διατάξεις αυτές δίνεται η δυνατότητα στα Επιμελητήρια αφενός 
μεν να επιτελέσουν τον εκπαιδευτικό και επιστημονικό τους ρόλο με τη 
σύσταση εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τη διοργάνωση συνε
δρίων, με την ανάθεση μελετών, αφετέρου δε να συμμετέχουν πολύ
πλευρα στη ζωή της χώρας επιχορηγώντας πρωτοβουλίες, οργανώ
νοντας ποικίλου χαρακτήρα εκδηλώσεις, απονέμοντας βραβεία.

Άρθρ. 3. “Οργάνωση" παρ. 8 “Προσωπικό Επιμελητηρίων", παρ. 9 “Διοικητι
κός Προϊστάμενος” και παρ. 10 “Γραφεία Εξωτερικού".

Το άρθρο 3 αναφέρεται στην οργάνωση των Επιμελητηρίων και συγκεκρι
μένα οι παράγραφοι 8 και 9 αφορούν την εσωτερική οργάνωση των Επι
μελητηρίων, την σύνθεση του προσωπικού τους και τα καθήκοντα του 
διοικητικού προϊσταμένου, ενώ η παράγραφος 10 θεσπίζει τη δυνατότητα 
εκπροσώπησης στο εξωτερικό με την ίδρυση ‘Γραφείου Εξωτερικού".

Αοθρ. 4. “Οικονουικά θέυατα" παρ. 1 “πόροι" εδ. α’, παρ. 3 “Είσπραξη των 
συνδρομών" και παρ. 10 “Προμήθειες".

Οι συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρ. 4 ρυθμίζουν οικονομικά θέματα, 
ιδίως θέματα παραγραφής των εισφορών των μελών τους, εξασφαλίζουν 
την είσπραξή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και επομένως 
συμβάλλουν στην οικονομική αυτονομία τους έναντι του Δημοσίου, και 
τέλος επιτρέπουν τη διενέργεια προμηθειών, που δεν αντιστοιχούν σε 
μεγάλα χρηματικά ποσά, κατά παρέκκλιση των δύσκαμπτων διατάξεων 
περί δημοσίου λογιστικού, κρατικών προμηθειών και εκτελέσεως δημοσίων



έργων.
Οπου το κείμενο των κατά τα ανωτέρω διατάξεων αναφερεται στη "Διοικητική Επιτροπή", 
τίθεται στη θέση της το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξ.Ε.Ε. Κατά τα άλλα 
επαναλαμβάνονται αυτούσιες οι διατάξεις του εν λόγω σχεδίου νόμου.
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