
- Στο σχέδιο νόμου «»ρί Ρόδμεατ,ς του θεσμού των Βκ*μΛ^ 
τηρίων 7.2! άλλων διατάξεων».

Ποος 7// Βου/ίΐι κοf Ελλήνων

U όεσαος των Επιμελητηρίων αποτελεί διεδνώς ένα δεσμό 
5 raic: μέσα από την πολύχρονη ιστορία του, δεόμενου ότι 
πρωτοεκσανίζεται στη Γαλλία το 17ο αιώνα και αργότερα 
noi ετειται arc όλε; σ/ιίόν τι; χώρες του κόσμου, συνόβαχε 
χαι συμβάλλει ουσιαστικά ιτην Βδνική αλλά και στη διεδνή 
ανάπτυξη του εμπορίου 7-2*. της Βιομηχανίας.

Σττ χωοα μα- ο δεσμός πρωτοεμφανίζεται ττ:; αρχές του 
αιώνα'με~?ο Νόμο 184 του* 19ί1(4 και αργότερα το Νόμο 
i>;-;05 του- 1920 που συνισσούν. αντίστοιχα τα «Εμπορικά και 
Βιομηχανικά Ετιχίλητηρια» χαι. τα «Επαγγελματικά και Βι
οτεχνικά Επιιεε ,ητήρια», συμβουλευτικά σργχ/σ της Π-ο.ν.- 
τείας με σκοπό την προοκπιση των εννόμων συμφερόντων της 
.Βιομηχανίας,-της Β.οτεχνίας και του Εμπορίου γενικότερα 
ολλά χα: ττ,ν προαγωγή των συμφερόντων της Εδνικης Οι
κονομίας.

Ο σ/ετικάτρ-σφατος Νόμος 1089 του 1980 προσπάδησε 
να προσαρμόσει ττ:; σύγχρονες οιχονομιχές ανάγχες χα: την 
αλματώδη εξέλιξη του Εμπορίου,'..της Βιομηχανίας χα: της 
Βιοτεχνίας το δεσμό των Επιμελητηρίων, κωδικοποιώντας 
7.υρίως τ:ς μέχρι τότε ισχύουσες διατάξεις.

Η προ—άδεια οτυτή, όμως δεν περιέλαόε τχυτόχρονα τις 
ελάχιστες έστω αναγκαίε.; τομές, του δα έδιδε στα Επιμελη- 
τήρ.α τον πραγματικέ 7.α: -απόλυτα απαραίτητο για την ανά
πτυξη της εδνιχής μας Οιχονομίας ρόλο τους, χα: δα τα 
απεγχλόοιζε ατό την χατ’ ουσία γραφειοκρατική μορφή rou 
είχαν ήδη rάρε:, γεγονός του αποίεικνύετα: χα: ατό την αδια
φορία των μελών τους να συμμετάσχουν στις διάφορες διαδικα
σίες. Μέσα στα λίγα χρόνια του τέρατα/ ατό την ψήφιση του 
Ν. 1089 έγινε ολοφάνερη η ανάγχη τροποποίησής του, ανάγχη 
αου συνεχώς επισήμαιναν χοι: επισημαίνουν χα: ■», ίδιες οι πα- 
,-ραγωγιχές τάξεις, ώστε ο Βπμελητηρ ιαχές δεσμός τροσαρ- 
μοσμένος στις σύγχρονες αντιλήψεις της διεδνούς οικονομίας, 
αλλά χαι τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας, να 
σηαόάλ/.ει στην αρμονική συνεργασία της Πολιτείας χαι των 
μυελών του, τέρα ατό οτοιαίήρσοτε συντεχνιαχή αντίληψη ή 
διεκδίν.ηση, στην αναπτυξιακή προσπάδεια της χώρας μας 
7.α: τον εκσυγχρονισμό των δομών της μετατοίησης του Εμτο- 
ρίου χα: των Ττηρεσιών.

Με το σχέδιο νόμου γίνεται προσπάδεια να δοδεί η δυνατό
τητα -λήρους αναόάδμισης του δεσμού αλλά xx: του ρόλου 
το ν ετιμελητηριων να γίνουν μοχλοί υιχονσμιχής ανάπτυξης, 
να αποβάλλουν τις ότοιες αντιλήψεις επχρατούν .του τα απο
προσανατολίζουν ατό τον κυρίαρχο ρόλο τους, έτσι ώστε να μτο- 
•ρίσουν αυτά να καταστούν ουσιαστικοί σύμβουλοι της τολιτείας 
και των μελών τους για την τροώόηση της αναπτυξιακή; 
δραστηριότητας χα-υώς χα: γενικότερα της ανάπτυξη; της 
διού ηχ ανίας, β υτεχνίας κα: του εμτορίου για μια ισόρροτη 
περ*φερ ειαν.ή ανάπτυξη στα πλαίσια των γενικότερων σχεδια- 
σμών της εδνικής οικονομίας. Οι αρμοδιότητες τους διευρύ
νονται ενώ ταραλληλα τα όργανα Διοίκησης γίνονται τερισ- 
σότερο λειτουργικά και ευέλικ.τα ώστε να μπορούν μέσα ατό 
δημοκρατικές διαδικασίες και ουσιαστικό χαι ετοικοίομητικο 
οιολογο να y.o-S ορίζουν 7.α: να υλοτοιούν τους στόχους του Ε- 
πμεληττρίου.

Η Ενοτοίηση των Επμελητηρίων, εκτός ορισμένων εξαιρέ
σεων του επιβεβαιώνουν τον κανόνα, κρί-όηχε αταραίτητη για 
να ιιτάρξει δυνατότητα ενιαίας αντιμετώπσης των χσινών 
πσοβλημάτων της μεταποίησης χα: του εμτορίου ασχέτως του. 

' ιιεγέδου; ττς Επιχείρησης, δεδομένου ότι ο διαχωρισμός του 
υττήρχε μέχρ: σήαερα κατοχύρωνε μια συντεχνιακή αντίληψη 
δημιουργώντας σαράλληλα «στεγανά» στην πληροφόρηση και

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ την αξιοτοίηση ττς ατό τις μιχρομ^ τχτοιητιχός εγ
χειρήσεις.

Η δημιουργία των Πεοιρευειαν-ων ώ/κ»σεων χαι της Συν- 
ειάσν.εψης χρί-όηχαν αταραίτητες για να ΐιεχοχυνόε: η συνερ
γασία των Ετιμελητηριων των συγκεκριμένων χεριφερειών 
:.εοα στη λογά ή της ουσιαστικής αχοχέ'/τρωσης. της τεριφε- 
ρειαχής ανάττυξτς, της ουσιαστικής συμμεχής στα όργανα 
της τεριβέρειας και της συνολικής αντιμετώπισης των εξειδι- 
χευμενων ιτρσδλημάτων, ότως χαι για τη συμμετοχή τους στα 
κεντρικά όργανα σχεδιασμού και ατοοάσεων.

Τα τμήματα στα οτοία διαιρούνται τλέον τα Επιμελητήρια 
και τα οποία δε ·>α έχουν καμία οργανική οντότητα αντικα
τοπτρίζουν τη ;ιε->νή οργάνωση του σύγχρονου Βκτορίου. κα- 
νώς χαι τις ιδιαι-ερότητες που παρουσιάζει η χώρα μας.

Ειε.κότερα με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου κα-όορί- 
ζοντσι τα εξής: ' '

Άρ-S-ao 1.
Στο άρόρο αυτί δίδεται ο ορισμός του Επιμελητηρίου και 

-ροσδιορίζονται ο: στόχοι του (rap. 1). Παράλληλα καόιερώ- 
'εται η ύπαρξη r-ός μόνο Επιμελητηρίου σε κά-Se Νομό της 
χώρας (παρ. 2· υε ορισμένες αναγκαίες εξαιρέσεις που κα- 
νιρίζοντα: στο άρόρο 18 ώστε να' καταστεί δυνατός ο εποικο
δομητικός ίιάλοτος μεταξύ όλων όσων ασκούν εμπορική δρα
στηριότητα στο συγκεκριμένο Νομό που σκοπό ύα έχε: την 
■ανάπτυξη και προώόηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που 
Αζ σνμόάλλουν στη γενικότερη ανάπτυξη του Νομού.

Στη-/ παράγρ.- 8 παρέχεται η δυνατότητα για ίδρυση πα
ραρτημάτων—γρασείων. του Επιμελητηρίου και σε άλλες 
τόχεις του συγκεκριμένου Νομού, προκειμένου να εξυπηρετού
νται για ορισμένα όέματα τα μέλη που κατοικούν εκεί. Η 
ίδρυση γίνεται με απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής, μετά 
από εισήγηση των οργάνων του Επιμελητηρίου και της ενδιζ- 
φεσόμενης Δημοτικής Αρχής.

Τέλος στην παρ. 4 καθορίζεται, λαμόανομένων υπόψη των 
κριτηρίων -που καόορίζει ο Εμπορικός Κώδ χας, ποιοι αποτε
λούν μέλη του Επιμελητηρίου, προσδιορίζεται δε ανάλογα με 
την έδρα της χάόε επιχείρησης το Επιμελητήριο στο οποίο 
αυτή είναι υποχρεωμένη να εγγράφει.

Αρ-δρο 2.
Στο άρ-δρο αυτό προσδιορίζονται ενδεικτικά και μόνον ο: 

αρμοδιότητες των Επιμελητηρίων. Ιδιαίτερη μνεία δα πρέ
πει να γίνε: στις αρμοδιότητες που έχουν σύμφωνα μ; το ε
δάφιο δ. ε, στ, ι, ια, ιδ. ιδ και ιε.

Ειδικότερα όσον αφορά το εδάφ. ί’ διευκρινίζουμε ότ: τα 
Επιμελητήρια μπορούν να παρέχουν σχετικές πληροφορίες σε 
υποψήφιους επενδυτές ακόμα και αν δεν είναι μέλη τους συμ
βάλλοντας έτσι αν.όμα περισσότερο στην προσπάδεια της Οι
κονομικής ανάπτυξης της Χώρας.

Άρδρο 3.
Τα Επιμελητήρια σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές του 

εμπορίου διατηρούν 3 Τμήματα: α) της Μεταποίησης στο 
οποίο περιλαμβάνονται οι Επιχειρήσεις, βιοτεχνίες ή βιομη
χανίες που ασχολούνται 7.ατά κύριο λόγο με τη μεταποίηση 
ασχέτως του μεγέδους τους,

6) του Εμπορίου στο οποίο περιλαμβάνονται οι Επιχειρή
σεις που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με το Εμπόριο και

γ; των λοιπών Επαγγελμάτων (παρ. 1).

Σύμφωνα με τις ιδιομορφίες του Εμπορίου στη Χώρα μας 
είναι δυνατό·/ να δημιουργηδούν στα Επιμελητήρια τμήμα
τα βιομηχανίας, υπηρεσιών για προώδηση εξαγωγών, του
ρισμού ή ναυτιλιακών δραστηροιτήτων με την προϋπόδεση ότι 
υπάρχει αναγκαίος αριδμός μελών που ασχολούνται κατά αύ
ριο λόγο με τις δραστηριότητες αυτές και εφόσον υπάρξει 
σχετική εισήγηση της Α_Γ.Σ. προς το Τπουργείο Εμπορίου 
(παρ. 2).



Έητπ xa£caA*oa: ότ: τα ϊμήυιατα όεν έχουν .αυτοτέλεια 
αλλά σπχα χα: ai'<t jkmocv υπο την επΐδλεψη μέλών σης 

_Λ:οίχηση; σου -Επιμελητηρίου που .ctoo Αοντα: -απ' _αυτή» υ- 
ποχρεωτιχά -.2 Μαδετου·. Τχηεεαίε:: στελεχωμένες .με χ2- 
τάλλτλο προσωπιχό .που va παρέχουν υπηρετίες στα μέλη τ:υ 
Επιμελητηρ-ίο- -aoa: με τεχμηριωμένμς απόψεις va τ.μΐάλ- 

.λου·. cs ολοκληρωμένες arooaat:; των .Λιο«χη·π-/.ών Συμ
βουλίων:

Στην sa:. 4 itirra: η ου-.ατότητα με πρόταση τ«υ Υπουρ
γείου Εμπορίου va εν2ο-δε! Ή .A. -που {■ 3 προσδιορίζει y.a: 
it a ταξινομεί τ:ς Εμποριχές :ρ:τσ·ρηρ :ότητ:ς. H ταξινόχτ- 
■ση αυτή που ύπαρχε: at Tap a πολλές χώρες έχε: γίνε: τι r: 
σηυαντ*χό όαόμό a.a: arr, χώρα pac arc την Ε-δνιχή Στα
τιστική Υπηρεσία -είναι --απέλασα .απαραίτητη για την xa- 
λύτειη οργάνωση. παραχολϊΰψηση xa: λήψη τω. αναγκαίων 
αέτρων για την σύγχρονη οργάνωση της μετατοίητης xa: 
«του εμπορίου.

Ά?-δρο 4.

Στο -άρ-δρο συτό .χα-δορίζονπα: τα .ipraya υΑχίχησης τι. 
Επιαελητητίου τϊ -εχλεγοντα: χόλε' τετραετία xa: ε:να:

a> Αντ. r*»txij Συνέλευση (Α.Γ.Σ.).
ό -Αιειχ. Συμόούλ.ιο (A3L).
γί Λισιχ. Επιτροπή (ΔυΕ.).

Κυρίαρχο xa: ανώτατο όργανο τον Επιμελητερίου ε:-α: 
η Α.Γ.Σ.. ··.· τπτια συνέρχεTa: ταχτικά χά-δε C μήνες εχ/.έγε: 

■αλλιr.xa: .—το ορισμένες προ’υποδέτεις. ανασαλεί Ta μέλη 
:ου_ Α,Σ. too Επιμελητηρίου xa: παράλληλα χα-δϊρίζ’.ι too; 
στένευε χα τη στάση .τον. O a:ιψμός των μελών της εί- 
va: ανάλογος του αρ:-δυεό των μελών του Επιμελητηρίου.

ka: ; ρόλος της είναι va χαράτσε: τ: πρόγτττμυα δράσης 
του. η υλ.οποίηση -τον οποίο J χνατίδετα: στα άλλα όργανα 
I Δ:ο:χητ:χέ Συμόού/.'ο y.a: Διοικητική Επιτροπή'.

Το Λ.Σ. εέ'2: αρμόδιο για την υλοποίηση τον πσογυάμ- 
ματος δράσης που Έπ:μελητηρtoo. όπως -αυτό χχδορίζετα: 
από ‘την -Α.Γ.Σ. .xa: παράλληλα . επσπτεύ:: y.a: ελέγχει τ:ς 
εργασίες της Διοικητικής Ε'ττ.τροτής. Συνέρχετα: -τονλόχ:- 
:τε. aia c-opa xa-Si αήνκ xa: ο 3ρ:όμός των αελών t:j ε:- 
va: ανάλογος το ο aavo/.txci αρ:Ψμοό των μελών τοο Ετ:με- 
λητττόοο. Το Α.Σ. εχλέγε: μεταξύ των «μελών τοο τον 
•Πρόεορο v.a: τα .μέλη της Αοο'.χητοχής Ετ:τροτής

Η Α:ο *ητ:χή νΕτττροαή *ε:·/α: το 'όργανο—εο ττοίο εχτε/.ε: 
τ:ς οττοράαεος τον Δίοιχητ'.χοό Σομόοολίον -y.a: μεριμνά, ε- 
τοττεόει. ταρα/.ολοοψεί την χαόημερίνή λε:τουργ:3 το ο Ετ:- 
μ ε λ η τηρ too "xa: τρ οτ ε :ν ε: χτα οτόλο'.τσ .όργανα τα ·μέ—a too 
ιερέτε: vs λτρώούν γ:α την - κλοτοίηαη των στόχων τοο Ετ:- 
αελητηρίοο.

Ο Π ρόείρο; τοο Α:ο·.χητ:χοό ΣνμΑοολίοο xa: της .Δ:ο:χη- 
τ:χής Ετ:τροτής εχτροοωτε: το Ετιχελητήο:ο y.a: τογχαλε: 
•/.a: ο'.εονόνε: τ:ς οννεό: άοε:ς των οργάνων αοτώ..

Στ: aiypo 33TC τε::λαχόάτ:τα: ο:άτ2 = η τον Τ2εέχε: ττ 
;νν2τότττ2 οτην Αντ. Γεν. Σα/έλενττ xa: ιτο Α:θ:χ. Σομ- 
όεόλτο va μεεταί:όά'ονν αρμμο:έτητες ττ: Α.Σ. ή τη ATI. a- 
ντίττο-χα.

Σ"ο otpap: .λ xa-SopAovTa: τα οχετιχά με -τη ε:αί!χαε:α 
τόγχλττης της Α.Γ.Σ. χαϊώς '/.α: οι αττρτίες τοο. αταοτο.- 
ντα: γ:α τη λήψη ατοράοεων 2τέ τα .όργανα τοο Ετ'.μελη- 
τηρίο.. Ρητά χαόορ·Α:τ2: ότ: ο: αννε:ρ:άτε:ς της Α.Γ.Σ. 
v.a: too Α:ο:χητ:χοό Σομόοολίεο είνα: ϊτμότίίς, εχτός αν για 
•ε'.ό'.χές τερ:ττώεε:ς ατίρατε-Ψε: ότ: μτορτά·: -α- τος ταραχο- 
λοονήτουν μόνο τα μέ/.η του Επαελητηρίου.

Στ·: άονρο Γ, xa-aopiXovTa: τα οχττ:χά με τη ό:α::·/.ατ:α 
των οχλο—ών. ο: ττοίες τραγματττοιοόντα: xai: i χρονιά
με ττ οάτττμι.3 της ατλής αναλογιχης.'ότω; αειτο χαόορ:- 
ζ,ετα: —ο-άρότο '7 του Ν. 171Α/87. ~Α:χαίωατ του εχλί- 
γειν έχουν όλα τα χέλητου Ετ:μεληττ,ίέου ιροτ'.χά ή νομ:χά 
ττρότωτα με την τροϋτόόετη va έχουν εγγεατε: τ τευτό 4 του- 
λάχιοτον μήνες τρ:ν ατό την ημερομηνία ό:ενέργε·.βς το>ν ε- 
χλογών xa: εο «τον τε ττεροΰν-α: του ::χ3:ώματος a;::v 

■τύμεω-ο μ. τη·, τα: 4.

Ρ.-ητό χαόορίψετα: (τα:, i ι αοιος *χ»ε ο:χαίωμα ψηρου 
ε:τε ως ςυα:χό εάτε ^οτς εχτ-ρότοττος .Νομ’.ν.οό Προτώτου ·/.*· 
ταράλληλ? χα·6ορ:4ετα: τολλατ/.τ ώηρος (μέχρ· 7 για τ’ς 
ΐτ!χε:ρήτε:ς—μέλη του ατατχτ'.νυ· τημα/τ:χό 2::ύν: εργα- 
ξου.ενων xa-5ώς .y.a: γ:α το.ς Συνετα.ρ'.τμούς το. ιτχο/.ού- 
■VTS: ατοχϋ.ε:ττ:χά με την Μ ,τατο:τττ ή το Εμτερ ο.

Γτοψηριοτητα μτορούν va 1 :το.- ό*ο: τυγχεντεώνο.ν το 
τροιοντα του εχυ^ογεα. έχε: 4; .ουμΓ.ληαων:: τ·:υλά/:ατον ! 
έτος a το την ημερομηνιβ εγγρο. η ς το.ς ττο Ετ:υϊ/.ητη: ..

Η οόνταξη των Εχλογιχω. Κατα/.όη-ων γινετι: ατό .- 
χλ:γ:χή ετ:τ:;τή τα:. 8 . η οτοίο ::ο::όετα: γ;α 4 νρό- 

•νια.
Ο: εν.λογιχιο: χατάλεγο: α.αρτώντα: ττο Ετ:μ :λητέο:ο. 

χα-υώς xa: α.τα χαταττηματα των .Δήμων της Πε::οέτ::ατ 
του. -χάόε οε ενόεοκρΐρόμενος έχε·, εοχαίωμα. μετά τε οό.το- 
«μη «ροΑεσαίβ va τους τροτόάλλε:.

Στο ώρ^ο 7 χαόορίζτντα: ,τα Όχετοχά με τη σμχτλήοωτη 
του ττρ Ψμον των :μελών των οργάνων του Εταμελητητόου ντε 
τερίχτωτη του ο ατάόμός τους αειω-ψ-εί λόγω ταραιτήσεων 
μελών τιον, χαψώς ετίτης χαι ο: λόγο: για τους οτοίους 
το Μονομελές Π ρωτοοιχείο ατορατίξε: να χηρυχ-υε: λήξατα 
η νητεέο της Α.Γ.Σ. του Ετιμελητηρίου ίταρ. 4) ή μετά 
ατό αττότατη της ΑΊΓ.Σ. va αναχ/.η-όοόν ατό το ατίωαα 
τους μεμονωμένα μέλη των οργάνων Δ’.οίχητης ίταρ. 6). 
Ετίτης χαόορίζΐτα: η όιαό:χατία του ·5σ αχολουΨη-ίεί τ- 
τερίττωτη ίίρυτης ενός νέου "ΕΛΓίμελ.ητηρίου.

Στο εερόρο 8 χαόορίζοντα: 0: τόρο: των Ετ:μελητηρίων 
xa: £·.ασροΓ).ίζ·Γτα: η^είστταξή τους.

Στο άρ4*ρθ 9 τερίλα-μδάνοντα: ίιατάξε'.ς τχετ'.χά με την 
άτχητη της ετοττείας ττβ Επιμελητήρια χαι των εν γένε: 
υποχρεώσεων τους.

Στο βρ·5ρο .10 χαίορίζοντα; ta χοόδήχοντα του Δ:ο:χητι- 
χοό "Προίτταμένου του Έτιμελητηρίαυ. χαώώς xa: το χα·3ε- 
ττώς ατό το οποίο Βοέτοντα: «: υτάλλ-ηλοί του.

Στο εερψρο 11 προσίιορίζοντβ: -ο: χρ«ϋτο-5ίτε:ς οττό τις 
.οποίες τα Επιμελητήρια .μπορούν να ιΐρύουν αντιπρταωτεύ- 
τιχά γραοεία στοΓΕξωτεριχό.

Με το ap-Spo 13 χβ-5ιερώνετα: η ΤΙεοιρερε:αχή Έ^ωτη 
των "Επμε7.ητηρίων. όργανο το οποίο μέχρι σήμερα ίεν υπήρ
χε xa: τροολέτετα: ·ό_:'·5α τυυτάλλε: τγεαντ:·/.α ττο τνντο
νισμό της ίράτης των ίΕλτμελητηρίων της χάψε συγχεχρι- 
μ,ένης περ:ρέρΐιας χοέδεός xa: ττη μελέτη χα: επίλυση-των 
χο:νών χροελημεττων τους. Η περ:οερκαχή -ένωση έχε: τη 
μορρή Ν Π ΑΛ xa: αποτελείτα: τπό τον Πρόεϊρο χα:
•iva μέλος της -Α.Ε.. .ποτό το χώ&ε Επιμελητήριο μέλος της 
Ένωσης. .Τα .μβλη πρέπει va προέρχονται από ϊιαρ>ορετ:-/.ί 
τμήμα τρπό -.αυτό -που προέρχετα: ο .Πρόεδρος.

Η "Κεντρτχή Ένωση των Επιμελητή·:ίων ίά;. 14) ετυσ: 
επίσης *K‘ IIΑ Α χα·: απατελτίτα: από τα αέλτ -των συοε-

'•ίοΰλίων των Περιηερειαχών Ενώσεων.
Σχτπάς της είνα: χυρίω; η μελέτη χα: αντιμετώπιση γε- 

νιχοτέρων Ψε'χάτων που απασχολούν τα Επιεοελτητήτια.
"Στο άρψρο 15 χαψοριζοντα: ει -πτσϋποΨέσεις γ-.a -αναγνώ

ριση ε·υς π;Ε).7.γν:χ/όν ·Εχαιεληττμίων>: ανώσεων προσώπων 
ττεχι χυνεστώντα- -στο ίέωτερ'χό. χα-δώς χα: το χα·δεστως 
υπό το οπαίο ϊεέπονται. Επίσης χα-δοεί^εεντα: -ο: χροαποΨέ- 
σει; τϊαυσης-σεα: λτ:τουπγίας-σττ χώρα αα; μειχτών ή ομ:- 

-γώ ς ■ αλλοδαπών Επνυελητηοίων.
Με το άρδρο 17 τυττή/ετα: Α-/ώνυαη Εταιρεία y.a: ·η 

πλειοΨησία των μετοχών της «δα α-«ήχε: στα Επιμελητήρια 
το δε απά/.οιπο σε ωρισμένους ρορείς του Αηυ.όσιου Ταχέα 
xa: «5α έχε: αχεπό την ανάπτυξη "Π ληρορορ’.αχών συτττμά- 
των χαι την παροχή υπηρεσιών xa: πληοοτοριών στους εν- 
ίιαρερέμενους βοοείς ή-ιδιώτες-

Η ίδρυση της εταιρείας θεατής ,αποτελ.εί παλαιό αίτημα 
των Επιμελητηρίων δεδομένου .ότ: -δα τα δοηδήσε: σημαντι- 
χβ στην επίτευξη των πχεσπών τους αλλά χυρίως στην υπο- 
όοήδηση των εργασιών των μελών τους, των τρίτων ενδια
φερομένων χα: τη γενιχότερη αναπτυξιακή χα: επαγωγική
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χροσχά-άεια τη; Χωράς μ* την κατάλληλη χρήση των σύγ
χρονων Αΐ-ίότων της χληροΦορικτ,ς.

Στ; άσό-σο 18 χερνλααόάνοντζ: ο·: ϊιατ-άξεις τ/ιτ:κζ με 
τννχωνεύσεισ ή την ίΐρντη νέων Εχιμίλτ'ηριω·· χΐ·3ω: 

7„i; ς; ϊ:;:χές όιατάξεις -ον ίίέχοσν τα Εμχορικά χα: Β ε· 
·ατν2ν:·/.2. Τ2 Β'οτεγνικά xa: τα Εχαγγελματιχά Εχινελη- 
τήρια Λόήνας. Πε:ρα:ά χα: Θεσσαλονίκης.

Στ; z:-S;o 19 χεριλαμόάνοντα: ;: ϊιο’.κητικέ; καρώσεις.

Στο άρ·3ρο ’20 χερελαμοάνοντζ: αεταίατιχί; ::ατάξε:ς 
—.2 ττ σεενέογειχ. εχ.λογ:.: / σνμοω · a με τ:; ί :ζταα;:τον 
. όμον aJTOv χ«: γ-.a την ναηρεσι-αχή κατάσταση νχαλλήλων,

Ο νέος τ;όχτ; οργάνωσης των Εχιμελ η τ η a ίων τον στηρί
ζεται τ τη σύγχρονη -/.at 2:εώνώς- χαώ« ρωμέντ οργάνωση τσν 
εμχορίον. χα: ϊ: νέε; τηνιαντ:χές αρμοί εότητετ τον τον; *».- 
χωρονντα:. σε συνόνασμό με ττν ορθολογιστικότερη /.χ: το- 
7.0 τ:ο ενέ/.ιχτη 7.;:τ:ν;γ*α των οογάνων ϊκικητης · μχορυύν 
·. a καταστήσουν oa Εχχμελττ-τρια όαστκσύς- νθχ/.;ύ; ζνάχτν-' 
Ξη; της Οικονομίας μας;

Με τ: ap-Spo 22 τροχίχοιούνται ορισμένες ::αταάε:ς σχε
τικά με τα όργανα Διοίκηση; τον Σ.ΕΤΠ.Τ.Α. και σα-;κε- 
x::u;va τα άαίρζ 49. ΓιΟ. 51. 52 χ.α. 56 τον ΚΙΧ. 489/ 
1976 { Π.Δ.' 237/18.7.S6 ΦΕΚ Α' 110)'. Ο: τροχοχοιή- 
τε:: α.τί: ν.τίνην.α. av77y.aU; χροκϊ'νένον ;a όργανα Διοί- 
χητης ‘/.a·. Εχοχτείας τον 2ΣΕ.ΊΊ.Τ.Α.. va κατατττν-, τ:ο 
ενέλιχτν y.a: λειτονργιχ.ά ΤϊεέΧληλ; ϊε va εχ:ταχνν-5ούν 
ο: ϊίαϊικασίες χρόσληψης κατά/./.ηλςν χροσωχικοϋ lap. 56 
χαρ. 2 11 .Δ. 237/86) με σύμίαση εργατιάς. :ϊ:ωτ:κον 2- 
xartsv. κατά χ»ρέκκ.λ·ση. των γενικών τσερί χροτλήψεων οιζ- 
τέξεων, οεϊομένον ότι. ·5α σταλούν για σύντομη αετεκχαί- 
οενση ττ; εξωτερικό. ώττε va σναό.ά7.λονν στην ςτ”άνωτη τον 
Σώματος, την άοτια εχ.χα:2ενση των μελών τον xxt την οε 
ότο το 2ννατόν- συντομότερο ϊιάστηιχσ σταϊτχ/.ή λειτουργία 
τον οε οΧόχΧηρη τη Χώρα. Τέλος με τη 2ιάταξή της-χαρ. 
5 ςαρχτείνετα: μέχρι 31.12.1987 η αεταίατική χ;;:οό;ρ
xoa χροέόλετε ο Ν. 1569/85 για - την αχόκτηστ άίέιασ 
ΓΓράχ.τορος ή Παραγωγού Ασοαλίαεων αχό τα χσόσωχα χον 
ήΐη ασκούσαν τα εχαγγελματα αυτά.

Στο ά;·5;ο 22 χροΐ/.έχεται. ότ: τα σνμ£ο7.α:ογρασ:χ.ά 
χαιώματσ για τη σύνταξη καταστατικού εταιρείας Π ερκυ- 
ρισμένης Εννύνη; ή· τεααη; χύτη της τον Κεραλαίον αντή; 
χον τροέδΧετε το άρ-Spe 3 τον Ν’. 3505/56 if Περί τρ&χο- 
7το:ήτε;ο; ::ατάσεων τ:νον ζτοροχτών τα; χ/ωννμεν; εΤ2'- 
p:a; xa: τζ; Πε::ωρ:τμένης Ενδννης. νετά αχό τχετ:χ2 
2:τήνζτα Σννίο/.α:ογ:α-ε:χών Σνλ/.ό-ηων y.a: awr-opia τον 
Τχονργβεον Δ·.χ.α:οχννης -Sa χχδόρίζoyoa: με χο:ν·ο ατοεά- 
τί:ς οων Τχοοργών Δ:χα:οτννη;. Εάχορίον χα: Ο:χονο-;.:χών.

Ττ ip-Spo 23 χαοέχε: τη όννχτάτητο νομμεοχοιήαεως χε- 
?:ορ:χεένο-ν azt-Sucv 2ρτοχο:είων. Susojvt αε το άρ·3-ρο· 17 
τον Ν. 726/77 2pToxott«r-xov τελούσχν νχχ-.εϊαχαη χ.αοέ τη 
?ημοχ«νττ- τον Νόμου Χτητζοντχ-τ σατν ;£gaSrvTa χρ; της 
:τχνος- τον Νόμον ότειλχ) ϊε ο: ενίΐαε^ετ-όαενο· μίτα at ava- 
τττττι/.τ χροόεχμία 60 ημερών νβ νχοόώλλονν τχετεχή α·- 
τητη- μ-ε ϊ:χ2ΐοΧογητ·χά τ:α χοίή.ττητ, aScia; αχοτετάτω- 
σης των ερηαττών των χρτοχοιετων. ΤχάτρΌνν χερτχτώαε·.; 
χρτοχοτών χον ενώ τε;:λαζι,όχνσντχτ στην αχρχεένω μεταόα- 
τ:χή ?:χταςη ϊεν νχέίταλζν- μέσχ-ττη-τ αχοττ;εχτοχη χρο·3ε- 
ταία την αίτησή τονς. Χότηω άγνοεας τον. ΝόείΛυ σε oweua- 
χαό με το xtptop;xjLr/c της.- ava .νεττ.'/.ής xp>Strxtac.

Ex:της. ντάρχε: χερ:ορ:χμένο; α;:-5μό; αρτοχοτείων χχν λε:- 
τονογούν χωρίς va νημιμοχοτούντα: χρος τούτο τχείϊή 2εν 
χληρονν το όρτο των ελάχιστων αχοστάσεων τχτ νοεττάμε- 
να οτρτοχο:*ixr

Με . την χροτε:νό.με·/η . ο:ζτααη χαρεχετα: ον·«ττόχητσ νο- 
μ:μοτο:ήσεως των αρτοχττείων των ϊύο τχοαχάνω χεριχτώ-

τεων: ίεόοαενον ότ: έχουν ίαχαντηΧεν σημ.αντ:χά xoaa γ:ζ 
την ανέγερση χα: τον εσοχΧοσαό βατών.
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Οι Τχουογοί

Π εοετε:α; τη; Kateovmp; 
Α. ΚΑΚΑΛΜΑΝΗΣ

Λ:χ.α:οσννης
Α. ΚΟΙ'ΤΣΟΠΩΡΓΑΣ

Γεω;-ία;
1. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Ειχοσίον
Π. ΡΟΙΑΙΕΑίαΤΗΣ'

Γγείχς.. Πρόνοιας xa: 
Κοινών. Α-ισζλίσεων 

Γ. ΦΛΠΕΟΣ
0:χονο·αιχών

Δ. ΤΓΟΒΟΛΑΣ 

Εργασία;
Γ. ΓΕΝΝΙΕΜΑΤΑΓ

Μεταρορών y.a: 
Εχ:χ.ο:νων:ών 

Κ. Μ Π ΑΝΤΟΤΕΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Νόμο: (άρ-Spa χ.α: Εζτάαε:;.) χον χαταργούνTa: — αντ:- 
χ2-5ίσταντ2ι — τροχοχοιονντα: ή σννχ/.ηρώνοντα: :

ί ) Καταργούν τα: :
Ο \. 1989/80 εκτός- αχό τα αρύρα 4 έω; χαι 8 χον -3α 

’ 3.ατα:γη3ούν μετά την έναρξη τήρησης τον Εμχ. ΑΙητρώον.

·) Αντ:χ.2'5:-ταντα: :
1) To a:-S:o 3 τον Ν. 307/76.
2) Τα άούεα 40 χα;. 2. 49. 50. 51. 52 τον Κωϊιχο- 

χοιημένον Νόμον 489 '76 'Π.Δ. 237 Ί8.7.1987).
γ) Τροχοχο:ού.τα: :

I) Τα άρόοα 47 χαα. 4. 53 xa;. 3ρ χα: 4. χ.α: 55 χαρ. 
5 τον Κωί. Νόνον 489/76'(Π.Δ.'237/1 S.7.1986

2' Ta ap-Spa 15.18 τον Ν. 1569/85.
3' Το άρ-Sao 3 χαρ. 1 τον 3505/56.

ο) Σνμχληρώνοντα: :
Ο Νόμος 726'77.

Ν, 307/76 

'Ap-Spa 3.

1 . Σνν.στάτα: ί:α τον χαρόνχος χαρά τω Εαχοτ:χ.ώ χα: 
Β:ομηχαν:χώ Εχ:μιλητηρίω Α-ϊηνών. Εχ:τροχή αχοτε/.ιν;.’.:- 
νη εν. τον Διενύν.τον Ορχανώσεω; Εσωτερικού Εμχχριον τον 
Ττοονργείον EU—atou. εκ τον αραοόόον .Τμηιχατάρχον, αναχλη- 
ρομένων υχό των 'νομίμων αναχληρωτών των, εξ ενός ετέρου 
νχαλλήλον τ-ον Τχουργείον Εάχορίον οριΰομένον μετά τον ανα- 
χληρωτού τον 2:’ αχοράωεως τον Τχσνργον Εάχορίον, εξ ενός 
αντιχροσώχον τον Εεχο ρ ο 6: ο κ ηχ χ-: κον ΕχνμεΧττηρίον Α-5η- 
νων νβοΑειχνοομένοο μετά τον οτναχληρωτού τον υχό τούτον 
χα: τριών Εμχο;:χών Αντιχρασώχων Εισαγωγής χα: Εξαγω
γές, ήτοι εξ ?νό; εχάστσν των Σννόεπων Α-νηΆ'. Πει
ραιώς χα: Βόρειόν ΕΧΧάτος. νχοοειχννομένων μετά των ανα- 
χ/.ηρωτών των χτί των οικείων Σννίέσμων μεταξύ των με
λών αυτών.

Πρόείρος ττ; Εχιτροχή; είνα: ο εν. των μελών αντή; 
χατα όα·όμόν ανώτερο; Λημόσιο; Τας;7.ληλο; μεταξύ οε ο- 
·;ο οόά-όμων ο αρχαιότερος εν τω ία-5μώ.

Η Εχιτροχή συγκροτείται ί:’ ζχοράτεως τον 2'χουργού Ε- 
μχορίον. Δια της αυτής οτχοράσεως ορίζεται ο Αντιχρόεϊρο; 
τηχ Εχιτροχής, ω; χα: ο Γραμμ^τεύ; αυτής.

Η Εχιτροχή εχιχυροόταε-ειςι το έργσν της νχό 2:οικητ:χών 
νχαλλήλων ;:ατε·5εμένων ε:ς αυτήν ναό τον Εκχοχιχού χα:



— 4

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αδηνών. 0 βριδμός των δ-.σ
τ "λεαίνων υπαλλήλων και ο τίτλος εργασίας αυτών δ.- λουν 
χ Αορισδή δια της προίλεπομένης δια τη; παρ. 3 τον παρό
ντος Tw??7:i’.T,.· αποσασεως.

2. Η δητείσ των μελών της Επιτροπής ορίζεται διετής.

3. At’ απο-οάσεως τον Υπουργού Εμπορίου δέλονσι καδ-ο- 
ρισδεί ο τρόπος των εργασιών της Επιτροπής, τα των Ωκεα
νών λειτουργίας τούτης, χυμπεριλαμίχυομένων εις τούτος, 
και των αμοιβών των μελών y.ai τον Γραμματεως της Επι
τροπής. αίτινες ίαρύνονσιν εξ ολοκλήρου τον παρά τη Τρα- 
χέζη της Ελ/.άδ: σ συνιστώμενον δια της επομένης παραγρά- 
ονν τον παρόν:ος λογαριασμόν.

4. Συνιστάτα: πασά τη Τρ απέζη της Ελλά:νς λογαριασμό; 
■jr.it τον Βυ.πορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αδη
λων ντο τον τίτλον «Εμπορικόν χα: Βιομηχανιχόν Επιμελη- 
- ή σι ον Αδηνώ- λογαριασμός Επιτροπής άρδρου 3 
Λσμόίιος προς ανάληφιν χρηματικών ποσών εχ τον λογαρια
σμού τούτον είναι ο Πρόεδρος της Επιτεοπή; ή ο να' αυτού 
νοχίμως roc; τούτο εξουσιοδοτημένος. Ούτος τχ/χάνε: υπό
λογος δια τη·' ν.ατά τας διατάξεις τον -παρόντος διαχείρισιν 
των -ποσών τούτων. Τυχόν δημιονργηδησόμενα υπόλοιπα τον 
λογαριασμού τούτον διατίδενται 3ι’ αποοάσεως τον Τπονργού 
Εμπορίου προς ανέγερσιν χτιρίων τον Υπουργείου Βμπορίον.

Ν. 489/76 (ΠΑ. 237/18.7.87)

Άρδρο 40.
Σύσταση - Επωννμία.

Το Σ.Ε.Π.Τ.Α. εποπτεύεται από τον Υπονργό Εμπορίον 
με εποπτικό σνμίούλιο πον -διορίζεται από αντόν.

Άρδρο 49.

Όργχ;α..

Όργανα τον ΣΕ.Π.Τ.Α. είναι: 
α) Η Γενική Συνέλευση, 
ό) Το Διοικητικό Συμβούλιο, 
γ) το. Εποπτικό Συμβούλιο και 
?) Τεχνικό Γμαρείο.

Άρδρο 50.

Γενική Σννελενση.
1. Οι πσαγμ.ατογνώαονες ολικών ζημιών σνγκροτούν την 

Γενική Σννελενση τον Σ.Ε.Π.Τ.Α., η οποία έχει τις ακό- 
λον-δες αρμοδιότητες:

α) Απορασίγ>-' για κάδε δέμα πον τίδεται στην κρίση της 
σπό το Εποπτικό Σνμίούλιο. το Διοικητικό Σνμίούλιο ή το 
Ί rχνικό ΓραρείΓ.

ρ) Εκ.λεγει ιμεταςν των μελών της το Διοικητικό Συμ
βούλιο τον Σ.Ε.Π.Τ.Α. με μυστική ύηροοορία.

γ) Εγκρίνει τα πεπραγμένα και τον ετήσιο απολογισμό και 
προϋπολογισμό τον Διοικητικού Σνμόονλίον.

2. Στη Γενικά Σννελενση μετέχονν χωρίς δικαίωμα -Λήρον 
οι ασκούμενοι πραγματογνώμονες.

ο. Κάδε λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία της Γενι
κής Σννελενση; και ιδίως ο τρόπος και ο χρόνος σύγκλησής 
τη.ς. c: ψηοοοορίες και η εκλογή τον Διοικητικού Σνμόονλίον 
'■•.σι τον ποοειρο; τον δα καδοοίζοντα: από τον κχ/ονισ-μό τον
Σ.Ε.Π.Τ.Α.

Άρδρο 51.

Διοικητικό Σνμίούλιο.

1 · Το Σ.Ε.Π.ΤΑ. ϊιοεκείται από πενταμελές Διοικητικό

Συμβούλιο ιΔ_Σ.) με τριετή δητεία. Το Δ.Σ εκλέγει 
μεταξύ των μελών τον τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό. Ο 
πρόεδρος τον Διοικητικού Συμβουλίου τον Σ.ΈΠ.ΤΆ. 
απαλλάσσεται κατά τη διάρκεια της δητείας τον από την 
άσκηση των καδηκόντων τον ως πραγματογνώμονα υλικών 
ζημιών.

2- Το Διοικητικό Σνμίούλιο τον Σ-Ε.Π.Τ.Α. έχε: τις 
σκύλο νδες αρμοδιότητες:

α) Ασκ:ί διοικητικό έλεγχο στα μέλη τον κ.αι στονς 
ασκούμενους πραγματογνώμονες, συντονίζει τις εργασίες 
τον, διαχειρίζεται την περιουσία τον και εν γένε: εποπτεύει 
όλη τη λ.ειτονργία του Σ.Ε.Π ,ΤΆ.

J) Προισταται. εποπτεύει και ελέγχει τις διοικητικές 
υπηρεσίες και το διοικητικό προσωπικό.

γ') Διαχειρίζεται τα οικονομικά τον Σ.Ε.Π.Τ-Α. και 
συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό τον.

δ) Προσλαμβάνει και απολύει τα μέλη τον Σ.Ε.Π.Τ.Α. 
τους ασκούμενους πραγματογνώμονες και το διοικητικό προ
σωπικό με σύμοωνη γνώμη τον Εποπτικού Σνμίονλίον.

ε) Καταρτίζει οαάδες εργασίας από τα μέλη τον Σ.Ε. 
Π.ΤΑ., για τη μελέτη συγκεκριμένων δεμάτων, 
στ) Αποςασίζει για κάδε δέμα πον τίδεται στη; κρίση 

του από το Εποπτικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.
ζ) Τποδάλλε- προς έγκ.ριση στο Εποπτικό Συμίονλιο τι; 

προτάσεις τον Τεχνικού Γραρείσν.
η) Επικοινωνεί είτε απευδείας. είτε μέσω του Τεχνικού 

Γραοείον με οργανώσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής πον έχουν 
σχέση με το έργο του. _ ^

δ) Σ-υγκαλεί σύμοωνα με τον κανονισμέ του άρ-ίρον 27 
τη Γενική Συνέλευση τον Σ.Ε.Π.ΤΑ.. στην σπΟια εκδετε: 
τα πεπσαγμένα του για το προηγούμενο έτος και ανακοινω- 
νει σ’ χυτήν τον οικονομικό απολογισμό της διαχείρισης τον 
Σ.Ε.Π.Τ.Α. προς έγκριση.

ι) ΕκπρόσωπεL με τον πρόεδρο τον. το Σ.Ε.Π.ΤΑ. ενώ
πιον κάδε δικαστικής και διοικητικής ή άλλης αρχής.

3. Κάδε λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία τον διοι
κητικού συμβουλίου καδ-οσίζετα: ·αε το·' κχυονισμο τον -Σ.Ε.
Π.ΤΑ.

Άρδρο 52.
Εποπτικέ Συμβούλιό.

-1. Το Εποπτικό Σνμίούλιο τον Σ.Ε.Π.Τ.Α. είναι επτα- 
μελές.

Απαρτίζεται αχό:
α) 'Εναν ανώτατο ή ανώτερο κρατικό λειτουργό ως πρό

εδρό. τον οποίο υποδεικνύει με τον αναπληρωτή του ο Υπουρ
γός Εμπορίου.

ί) - ’Εναν ανώτατο ή ανώτερο κρατικό λειτουργό, ως αντι
πρόεδρο, τον οποίο υποδεικνύει με τον αναπληρωτή τον ο Υ
πουργός Μεταοορών και Επικοινωνιών.

γ) Έναν εκπρόσωπο αχό κάδε τιμολογιακή ένωση ασφα
λιστικών επιχειρήσεων, πον υποδεικνύεται με τον αναπλη
ρωτή τον από το οικείο διοικηπκό σνμίούλιο μέσα σε 20 ημέ
ρες -από τη; όγγραοη πρόσκληση τον Υπουργού Εμπορίου, 

δ) Ανά έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
και Κοινοτήτων και της Γ.Σ.ΈΕ. Αν. στις περιπτώσεις γ 
και S' η προδεσμία παρέλδει άπρακτη τους εκπροσώπους ε
ρίζει ο Υπουργός ίΕλιπορίου.

2. Τα μέλη τον Εποπτικού Σνμίονλίον και τα ισάρι-δμα 
αναπληρωματικά τον; διορίζονται για μία διετία με κοινή 
αχόοαση των Υπουργών ‘Εμπορίου και Μεταοορών και Ε
πικοινωνιών. Στα μέλη τον Εποπτικού Σνμίονλίον καταβάλ
λεται αποζημίωση, σύμοωνα με ot; διατάξεις τον Ν. 1505/ 
1984 (ΦΕΚ 194) η οποία ίαρύνε: το Σ.Ε.Π.ΤΑ. Στο Ε
ποπτικό Συμβούλιο συμμετέχει χωρίς Λήρο ο πρόεδρος τον 
διοικητικού σνμόονλίον τον Σ.Ε.Π.ΤΑ.



o. To Εποπτικό Συμβούλιο έχε: τις ακόλουθες αρμοδιό
τητες :

i Ειτηγείται στον Υπουργό Εμπορίου ύστερα απο πρό- 
-2ση του Διοικητικού Συμβουλίου την προκήρυξη δι-αγωνι- 
ομού για ·7)ν πρόσληψη πρχγματογνωμόνων και ασκούμενων 
πρχγματογνωμόνων. Η απόραση του Υπουργού Εμπορίου κα
θορίζει την εξεταστική επιτροπή, Τ3 εξεταστέα μαθήματα, 
τη διαδικ-ασια διενέργειας του οεαγωνισμού και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια.

βΐ Εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των 
?τκούμε-.ωΝ πρ αγματογνωμόνων.

γ) Ελέγχει τη διοτχείριση των οικονομικών του Σ.Ε.Π. 
Τ.Λ. κα: υποβάλλ.ει στη Γενική Συνέλευση την έκθεσή του 
για τον ετήσιο προϋπολογισμό και'απολογισμό του Διοικητικού 
Συμβουλίου. αντίγραρο της οποίας υποβάλλει και στον Υ
πουργό Εμπορίου.

:) Εποπτεύει το Α:ο:κητ:κό ΣυυΑούλιο κα: το Τεχνικό 
Γράψει: του Γ.Ε.Π.Τ.Α.

λ Κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του Επο
πτικού Συμβουλίου ρυθμίζεται με τον κανονισμό του Σ.Ε. 
Π.Τ.Α.

X. 469/76 'Π.Δ. 237/18.7.87':

Άρθρο 47. παρ. 4.

4. α' Η σύμβαση εργασίας των πρ αγματογνωμόνων κα: 
των ασκ&υμένων πρ αγματογνωμόνων καταγγέλλετα: οποτε
δήποτε για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο συνιστούν 
ιδίως:

αα' Η χρησιμοποίηση της ιδιότητάς τους για επιβίωση 
ιδιοτελών σκοπών.

££' Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των κα
θηκόντων τους.

γγ) Η παράβαση της υπηρεσιακής εχεμύθειας, 
δδ) Η αποσιώπηση νόμιμων λόγων αποκλεισμού ή εξαίρε

σής τους.
**) Η παράβαση καθήκοντος καπά τσν ποινικό κώϊικα ή 

άλλο ειδικό ποινικό νόμο.
στ) Η ίιατχξη μέσα στο ίϊιο έτος δυο πειθαρχικών 

αδικημάτων που το καθένα τιμωρείται τουλάχιστο με ποόστι- 
μο ίσο με τις αποδοχές ενός μήνα.

ζζ; Η συστηματική ανάρμοστη συμπεοιρορά κοττά την εκτέ
λεση των καθηκόντων κα:

ηη' Η σοβαρή απείθια στις νόμιμες εντολές του διοικητι
κού κα: του εποπτικού συμβουλίου.

'>'■ II καταγγελία της σύμβασης γίνεται κα: η λύση της 
εππρ-/:τα: σύμρωνα με την παράγραρο 2 του άρθρου 47 του 
X. 993/] 979. Στον απολυόμενο δεν καταβάλλεται αποζτμίω- 
ση από το Σ.Ε.Π.Τ.Α.

Άρθρο 53. παρ. 3;3.

3. Το Τεχνικό Γραρειο r/ε: τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

ρ) Καταρτίζει τα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας 
εκτιμήσεων κα: εκθέσεων, ελέγχει την ορθή εραρμογή από 
τα μέλη του Σ.Ε.Π.Τ.Α. και μεταρέρε: τις σχετικές ϊιαπ: 
στωσεις του στο Εποπτικό κα: στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 53. παρ. 4.

4. Τα μέλη του Τεχνικού Γραρείου συνεδριάζουν τουλάχι
στον μία ρορά το μήνα. Αντέγραψα των πρακτικών των συ
νεδριάσεων διαβιβάζονται στο Εποπτικό και στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Γραρείου πσοε- 
ϊρεύει με θήσο ο αντιπρόεδρός του Διοικητικού Συμβουλίου.

ο οποίος προισταται του Τεχνικού Γραρείου. Στα μέλη σο. 
Τεχνικού Γραρείου καταβάλλεται αποζημίωση, σύμρωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194) η οποία βα
ρύνει το Σ-Ε.Π.Τ.Α.

5. Κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία σου Τε
χνικού Γραρείου ρυθμίζεται με τον κανονισμό του Σ.Ε.Π.Τ.Α.

Άρθρο 55. παρ. 5.

5. Η υποβολή αίτησης κατά την παράγραρο ! του άρθρου 
αυτού καθιστά υπερήμερο τον υπόχρεο αποζημίωσης απο την 
rliL£.pou.ryi2. zcj tc*j v.zz'X/kq:z:~2: η “ζsr^i-ccτογνωα5 ~u ν η· 7.2: 
γ:* το τ.ς,ζί αυτής.

Ν. 1569/85

Άρθρο 15. 

Μεταβατική διάταση.

Μέσ: >ε δυο ετη αροτου ιτχυσει ο νομος αυτός μπο- 
εούν να αποκ.τουν άδεια ασραλιστικου πράκ.τορα και -α εγ- 
γράρονται ττο μητρώο ασραλιστικών πρακτόσων οι μέχρι 
την εραρμογή του νόμου αυτου γενικοί πράκ.τοσεσ και. οι 
πράκτορες ασραλιστικών επιχειρήσεων των οποίων οι συμβά
σεις έχουν υποίληθε! στο Υπουργείο Εμπορίου, καθώς και οι 
•/όμ'.μ.ν. ε/.πίότωτιο·. 2τςαλίττ:ν.ών τ:τ/~ζζ:27.ων ετζ’.ε'.ών. 
εςόσον πληρούν τις τροποποιήσει; τ:υ άρθρου 7 παρ. 1 εδάοια 
α’, 6'. γ', ο' κα: στ' περίπτωση
____ Δ : L____ Ι,Α, Λ

7.2: ν7. μην £’/ο;ν
.Λ. ......

Ο: πράκτορες αυτοί πρέπει να έχουν μέση ετήσια παραγωγή 
όχι κατώτερη από τα όρια που βρίζονα: στο άρθρο ι κα: 
να έχουν ασκήσει το επάγγελμα τουλάχιστο για σ·>: ετη. Για 
όσους δεν έχουν απολυτήριο λυκ.είου ή εξατασιου γυμνάσιου, 
η παραπάνω προϋπηρεσία απαιτείται να είναι τετσεσα ετη. 
Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών αποραίνετα: η 
οικεία επιτροπή ασραλιστικών πρακτόρων.

Άρθρο 18. 

Μεταβατική διάταση.

, Μέσα τ: δύο έτη από την :τ*/ύ tcj *Αήμ.ευ αυτού ν.τορουν
•ία αποκτή,τουν άδε·α παρ αγωγού ααοαλίτιων ό::: α.ατά την
έναρξη ισχύος του -εργάζον τα: ως 2-ςαλ:ττ:χοί -:07.τορες χα:
όσοι είναι εγγεγραμμένο: ττα· οιχεία χητρώα αοταλε'.οχετ:-
τών (παραγωγοί), αν έχουν γραμματικές γνώσεις τουλάχιστο 
δευτέρας τάξης εξατάξιου γυμνασίου ή αντίστοιχης τάξης 

δημόσιας εμπορικής σχολή; και σις προϋποθέσεις σου άρθρου 
17 παρ. 1 στοιχεία α'. γ'. δ'.

Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών απορατιζε: το 
οικείο επιμελητήριο.

X. 3505/36 

Άρθρο 3.

Τα συμβολαιογραοικά δικαιώματα δια την σύνταξιν Κα
ταστατικού εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης ή πράξιως 
χυξήσεως του κεραλαίου σχύτης. δε δύνσται να υπέρβώσι 
τας χιλίας δραχμάς κατ' χ^ώτατον. Η πράξις αυξήσεως 
του κεραλαίου εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης, δεν υπό- 
κειτα: εις οιανδήποτε καταβολήν υπέρ του Ταμείου Συντά
ξεων Νομικών ως κα: του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων. 
Et; τας διστάσεις του παρόντος άρθρου υπάγεται και πάσα 
πράξις περί μετατροπής ομορσύθμου ή ετερορρύθμου εται
ρίας εις εταιρίαν περιωρισμένης ευθύνης, ερ’ όσον η μετα
τροπή γενήσετα: εντός της κατά το άρθρο 1 του παρόντος 
προθεσμίας.


