
Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
ίεως τής νομοθεσίας «περί Έπιμελητηρίων, Εμπορικών 
’Αντιπροσώπων καί Μεσιτών ’Αστικών Συμβάσεων-καί- 
τινων άλλ.ων διατάξεων».

Πρός τϊ/ν Βυνλήν τών 'Ελλήνων

Λιά τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου έπιχειρεϊται ή τροπο
ποίησή καί βελτίωσις ώρισμένων μόνον διατάξεων της «περί 
'Επιμελητηρίων Νομοθεσίας» προς άντιμετώπισιν έπειγου- 
σών άναγκών τών ’Επιμελητηρίων καί ούχί ολοκλήρου 
τούτης καθ’ όσον τό έργον τοϋτο λόγω τοϋ όγκου τών προς 
ρύθμισιν θεμάτων απαιτεί σημαντικόν χρόνον. Ωσαύτως 
συμπληροϋνται ώρισμέναι διατάξεις της «περί ’Εμπορικών 
'Αντιπροσώπων εισαγωγής καί έξαγωγής και Μεσιτών 
’Αστικών Συμβάσεων κειμένης Νομοθεσίας».

Είδικώτεοον :

ΕΙΣΙΙΓΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ νουμένους Συμβούλους προς έκτελεσιν υπηρεσίας, οδοιπορικά 
έξοδά καί ή ήμερησία άποζημίωσις, καθ’ όσον ή κατά τά νϋν 
ΐσχύοντα καταβολή τών ώς άνω εξόδων, βάσει προσκομι- 
ζομένων σχετικών άποδείξεων προκαλοϋν μεγάλας δαπάνας 
εις βάρος τών προϋπολογισμών τών ’Επιμελητηρίων. ^ ^

Αιά τοϋ άρθρου 7 παρέχεται ή δυνατότης άποσπάσεως εις 
τό 'Υπουργείου ’Εμπορίου μέχρι δύο (2) έκ τών ύπηρετούν- 
των εις τό ’Εμπορικόν καί Βιομηχανικόν ’Επιμελητήριου 
’Αθηνών ειδικών επιστημόνων κυρίως επί θεμάτων της ΕΟΚ 
καί ενός τοϋ άντιστοίχου Πειραιώς.

Αιά τοϋ άρθρου 8 τά ’Επιμελητήρια, ώς καί τά Χρηματι
στήρια ’Εμπορευμάτων, έξαιροϋνται τών διατάξεων τοϋ 
άρθρου 15 τοϋ Ν. 152/75 «περί συστάσεως καί άναδιαρθρώ- 
σεως θέσεων υπαλλήλων τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών καί 
άλλων τινών συναφών διατάξεων», καθ’ όσον τά ’Επιμελητή
ρια είναι οΐκονομικώς αύτοσυντήρητοι οργανισμοί ούδόλως 
επιχορηγούμενοι υπό τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμοϋ.

Αιά τοϋ άρθρου 1 καθορίζονται αί συνδρομαί τών ’Επιμε
λητηρίων ένιαίως δι’ άπαντα τά μέλη τοϋ αύτοϋ Επιμελη
τηρίου διά νά μη ύφίστανται διακρίσεις μεταξύ τών μελών 
αύτοϋ. 'Ομοίως καθορίζεται ό τρόπος είσπράξεως τούτων 
πρός ταχυτέραν εΐσπραξιν αυτών καί ορίζονται τό_πρώτον 
τά τής παραγραφής τών συνδρομών.

Διά τοϋ άρθρου 2 παρέχεται ή ευχέρεια όπως διά Π. 
Διαταγμάτων ρυθμίζωνται τά θέματα τά άφορώντα εις τάς 
προμήθειας καί την έν«γένει οικονομικήν διαχείρίσιν τών 
Επιμελητηρίων καί Χρηματιστηρίων ’Εμπορευμάτων.

'Ομοίως ορίζονται αί προθεσμίαι τής συντάξεως καί 
κυρώσεως τών προϋπολογισμών καί άπολογισμών διά τών 
Διοικητικών αύτών οργάνων ώς καί τής έγκρίσεως αυτών 
ύπό τοϋ 'Υπουργοϋ ’Εμπορίου.

’Επίσης έπαναφέρονται έν ίσχύι αί ΰπό τοϋ Συντάγματος 
τοϋ 1968 καταργηθεΐσαι διατάξεις περί διαχειριστικού 
ελέγχου τών έν λόγω ’Οργανισμών παρά τοϋ 'Υπουργού 
Εμπορίου, καλυπτομένου· συγχρόνως τοϋ' νομοθετικού κε
νού, τό όποιον κατέλιπεν ό Νόμος 86/1974 (άρθρον 6) 
όστις έξήρεσεν μέν τούς ώς άνω οργανισμούς άπό τοϋ ΰπό 
τοϋ άνωτέρω Συντάγματος καί τοϋ Ν.Δ. 1265/72 προβλε- 
πομένου έλέγχου παρέλειψεν όμως νά καθορίση τό αρμόδιον 
διά την διενέργειαν τούτου δργανον. ,

Αιά τού ojp-Sp. 3 ορίζεται ότι επιτρέπεται ήύπέρίασις 2ι’ έ- 
όνικοος καί εύρυπέρους κοινωνικούς σκοπούς τοϋ ύπό τοϋ Ν.Δ. 
86/1974 προβλεπομένου ποσοστού 'επιχορηγήσεων κατόπιν άπο- 
οάσεως τοϋ Υπουργού 'Εμπορίου έκίιϊομένης μετά γνώμην 
τής Διοικητικής ’Επιτροπής τοϋ ’Επιμελητηρίου; Διά τοϋ 
άρθρ. 4 παρέχεται ή δυνατότης ένισχύσεως τών έν τη άλλο-, 
δαπη συνιστωμένων'καί λειτουργούντων μικτών εξ Ελλή
νων καί αλλοδαπών σωματείων έκ τοϋ παρά τη Τραπέζη 
τής 'Ελλάδος λειτουργοϋντος λογαριασμού τών ’Εμπορικών 
καί Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων τής Ελλάδος πρός τον 
σκοπόν τής άναπτύξεως τών μεταξύ τών δύο χωρών έμπορι- 
κών συναλλαγών κατά τόν καλύτερον τρόπον. 'Ομοίως παρέ
χεται ή δυνατότης καλύψεως δαπανών άναφερομένων εις
την έν γένει όργάνωσιν τοϋ ’Εσωτερικού Εμπορίου κλ.π.

’ · . _ <

Διά τοϋ άρθρου 5 καθορίζονται τά τής 'προσλήψεως τών 
Διευθυντών τών άνεγνωρισμένων καί έπιχορηγουμένών ύπό 
τοϋ 'Υπουργείου ’Εμπορίου έν τη άλλ,οδαπή Ελληνικών 
Εμπορικών ’Επιμελητηρίων. · ’ ‘ .

'Ορίζονται έπίσης τά τής συστάσεως Θέσεων ‘Επιστημονι
κού καί Βοηθητικού Προσωπικού εις τά έν τή αλλοδαπή 
αντιπροσωπευτικά γραφεία τών ’Εμπορικών καί Βιομηχανι
κών ’Επιμελητηρίων, ώς καί τά τοϋ τρόπου πλ.ήρώσεων τού
των. ,

Διά. τοϋ άρθρου 6 α) παρέχεται ή δυνατότης καταβολής 
εςοόων παραστάσεως εις άπαντα τά μέλη τής' Διοικητικής 
Επιτροπής τών ’Εμπορικών καί Βιομηχανικών ’Επιμελη

τηρίων πρός.έναρμονισμόν μέ τά ίσχύοντα είς τά ’Επαγγελ
ματικά καί Βιοτεχνικά τοιαΰτα, β) καθορίζονται συγκεκρι
μένους τά εις τούς έκτός έδρας τοϋ ’Επιμελητηρίου μετακι-

Διά τοϋ άρθρου 8 παρέχεται ή δονατότης χορηγήσεως 
άδειας ’Εμπορικού ’Αντιπροσώπου καί εις πρόσωπα μή 
έργασθέντα παρ’ Έμπορικώ Άντιπροσώνιω έφ’ όσον ταϋτα 
κέκτηνται πτυχίον ή δίπλωμα οίασδήποτε Σχολής Άνωτάτου 
’Εκπαιδευτικού Ιδρύματος τής ήμεδαπής ή ισοτίμου άλ- 
λ.οδαπής.

’Επίσης παρέχεται ή δυνατότης οικονομικής ένισχύσεως 
τής Σχολής καί τών Συνδέσμων ’ Εμπορικών ’Αντιπροσώπων, 
έκ τοϋ Αογ/σμοϋ «’Εμπορικόν καί Βιομηχανικόν ’Επιμελή- - 
τήριον ’Αθηνών λογαριασμός/Επιτροπής άρθρου 3 τοϋ Ν. '· 
307/76». . . ,

Τέλος παρέχεται ή ευχέρεια χορηγήσεως άδειας ’Εμπο
ρικού Άντιπροσούπου καί είς πρόσωπα τά όποια έξεπαι- · 
δεύτηκαν παρ’ Έμπορικώ Άντιπροσώπω

Διά τοϋ άρθρου 10 παρέχεται ή δυνατότης είς τούς κεκτη-, - 
μένους κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ Νόμου άδέίας άσκήσεως · 
έπαγγέλματος Μεσίτου ’Αστικών'Συμβάσεων νά άσκήσουν ; 
τό έπάγγελμά των, είς έτέραν πρωτοδικειακήν περιφέρειαν, 
καί καθορίζεται ή προθεσμία έντός τής όποιας δέον όπως · 
ύποβάλ,ουν τήν σχετικήν αίτησιν διά τήν έκδοσιν νέας άδειας ·, 
επί τη βάσει τής άρχικής ήτις καί άκυροΰται.

Διά τοϋ άρθρου 11. παρέχεται ή ευχέρεια είς τόν 'Υπουργόν 
Εμπορίου όπως ϊι’ άποφααεώς του όρίζη τόν αριθμόν, τόν 
χρόνον ένάρξεως καί τήν διάρκειαν τών εκποιήσεων εμπορευ
μάτων ύπό εκπτωσιν τιμών λόγω παρόδου τής έποχής καί 
παρατείνη έκάστοτε τήν διάρκειαν τούτων.

Διά τοϋ άρθρου 12 παρέχεται ή δυνατότης όπως ό 'Υπουρ- ’ 
γός ’Εμπορίου διαθέτη τά άναγκαιοΰντα ποσά έκ τών ύπο- 
λοίπων κεφαλαίων τών λογαριασμών α) «Υπουργείου ’Εμ
πορίου— ειδική κράτησις έπί πωλουμένου σίτου έλευθέρου 
έμπορίου πρός άνέγερσιν σιταποθηκών» καί β) «Ελληνικόν . 
Δημόσιον — Λογαριασμός έλαιοδεξαμενών καί έγκαταστά- 
σεων διακινήσεως ελαίου» διά τήν έπισκευήν έπέκτασιν καί 
έν γένει άνέγερσιν κτιρίων τοϋ 'Υπουργείου ’Εμπορίου.

/ Διά τού άρθρου 13 παρέχεται ή δυνατότης είς τόν 'Υπουρ- 
" γόν Έμπορίου νά αντικαθιστά τά μέλη τών Επιτροπών 
προμηθειών καί έμπειρογνω^ιόνων πρό τοϋ. χρόνου λήξεως 
τής θητείας των καθ’ όσον ως έκ τής ίδιομ’ορφίας καί τής . 
έξειδικεύσεως τών θεμάτων τών Κρατικών Προμηθειών, 
ή καθιέρωσις διετούς θητείας διά τά /αέλη τών Επιτροπών · 
Προμηθειών καί Εμπειρογνωμόνων κρίνεται ύπερβολική. 
Παρίσταται ώς έκ τούτου άνάγκη όπως ύφίσταται δυνατότης 
άντικαταστάσεώς των οσάκις κρίνεται τούτο' σκόπιμον. ·

Έπίσης παρέχεται ή δυνατότης όπως, διά τήν ευχέρειαν 
εύρυτέρας έπιλογής, κατά τήν συγκρότησιν τών ώς άνω Έπι- " 
τροπών λαμβάνονται πρόσωπα καί έξ άλλων Δημοσίων 
Υπηρεσιών, ’Οργανισμών, κ.λ.π. κεκτημένα τάς άπαιτου- .· 
μένος τεχνικάς ειδικότητας, οσάκις αί προβλεπόμεναι πρός / 
τούτο ύπηρεσίαι δέν διαθέτουν ικανόν άριθμόν (άνω τών 5) 
έκ .τών ειδικοτήτων τούτων,’καί νά δρίζη τούς βοηθούς τών 
εισηγητών τών ’Επιτροπών.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
"Αρθρον 6 στοιχ. δ' (έδαφ. 2 καί 3) καί στοιχ. ε τοϋ Νό

μου 328/47.
1 At συνδρομαί των έκτος έδρας μελών των ’Επιμελητη
ρίων δεν δύνανται νά είναι μεγαλύτεραι τοϋ ήμίσεος των 
συνδρομών τών μελών της έδρας τοϋ ’Επιμελητηρίου.
Τά Επιμελητήρια ΰποχρεοΰνται όπως μη παρέχωσι τάς 
υπηρεσίας αυτών εις τά μέλη των τά μή έκπληρώσαντα τάς 
προς αυτά υποχρεώσεις των.
Αί καθυστερούμεναι παρά μελών τών Επιμελητηρίων συν- 
δρομαί είσπράττονται ώς Δημόσιον έσοδον κατά. τάς δια
τάξεις περί Δημοσίων εσόδων επί τη βάσει καταστάσεων 
υποβαλλόμενων ύπό τών Επιμελητηρίων καί αποδίδονται 
είτα εις ταϋτα.
"Αρθρον μόνον παρ. *2 Ν. 1477/50.

Διά Β. Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τοϋ επί τοϋ 
’Εμπορίου Ύπουργοΰ Θά καθορίζωνται τά άφορώντα την 
διαχείρισιν έν γένει άπάντων τών ’Επιμελητηρίων.
"Αρθρον 7 Ν.Δ. 328/1947.

Τό άρθρον 13 τοϋ Α.Ν. 1579/39 αντικαθίσταται ούτω :
«Ι. 'Η Οικονομική χρήσις τών ’Επιμελητηρίων άρχεται 

άπό 1ης-’Απριλίου καί λήγει την 31ην Μαρτίου έκάστου 
έτους. Εντός τοϋ μηνός Μαρτίου έκάστου έτους συντάσ- 
σεται ύπό τής Διοικητικής ’Επιτροπής ό προϋπολογισμός 
τής άρχομένης χρήσεως κυροΰται, ύπό τοϋ Δ. Συμβουλίου 
καί έγκρίνεται ύπό τοϋ Ύπουργοΰ Εθνικής Οικονομίας δυ- 
ναμι’λου νά τροποποιήση τοϋτον.

2. Εντός τοϋ μηνός; Μαίου συντάσσεται, κυροΰται καί
έγκρίνεται κατά τάς άνωτέρω διατάξεις ό άπολογισμός τής 
ληξάσης χρήσεως όστις δέον νά ύποβάληται εις τό Υπουρ
γείου μέχρι 1ης ’Ιουλίου, συνοδευόμενος μετά τών δικαιολ.ο- 
γητικών. έγγράφων καί μετά καταστάσεως των ένεργητικών 
καί παθητικών στοιχείων τής περιουσίας τοϋ ’Επιμελητη
ρίου». . ' , ;
"Αρθρον 1 παραγρ. 1 καί 3 τοϋ Β. Δ/τος 18/21.5.56.

1. Ή χρονική διάρκεια τοϋ οΐκονομικοΰ έτους άρχεται 
άπό 1ης Ίανουαρίου' καί λήγει τήν 31ην Δεκεμβρίου τοϋ 
ίδιου ήμερολογιακοΰ έτους.

3. Αί άνωτέρω διατάξεις έφαρμόζονται καί έπί τών Νο
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ειδικών Ταμείων, 
ειδικών Υπηρεσιών καί όργανισμών έχόγτων ώς προορι
σμόν τήν έκπλήρωσιν γενικών τοϋ Κράτους σκοπών.

"Αρθρον 12 τοϋ Β. Δ/τος 4/1S.11.1946 ώς’ έτροποποιήθη 
διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ Β. Δ/τος 27-2/4.5.57.

1. ' I-j οικονομική χρήσις τοϋ ’Επιμελητηρίου άρχεται άπό 
1ης Ίανουαρίου καί λήγει τήν 31ην Δεκεμβρίου έκάστου 
έτους.

’Εντός τοϋ μηνός Δεκεμβρίου έκάστου έτους συντάσσεται 
ύπό τής Διοικητικής ’Επιτροπής ό προϋπολογισμός τής άρ
χομένης χρήσεως καί κυροΰται ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου.

2. Διά τήν ύποβολήν τοϋ προϋπολογισμού καί άπολογισμοΰ 
ώς καί διά τον έλεγχον τής διαχειρίσεως τών ’Επαγγελμα
τικών καί Βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων έφαρμόζονται αί 
ίσχύουσαι έκάστοτε διατάξεις διά τά ’Εμπορικά καί Βιομη
χανικά ’Επιμελητήρια.

"Αρθρον 6 έδαφ. στ' Ν.Δ. 328/47.
Κατ’ έτος ύποχρεωτικώς καί έκτάκτως οσάκις παρίσταται 

άνάγκη τό Ύπουργεϊον ’Εμπορίου διατάσσει διαχειριστικόν 
ή διοικητικόν έλεγχο ν τών ’Επιμελητηρίων διενεργούμενον 
παρά Δημοσίων Υπαλλήλων.

Τά οδοιπορικά, ή ήμερησία άποζημίωσις καί ή άμοιβή αυ
τών οριζόμενα έκάστοτε ύπό τής οικείας Διοικητικής ’Επι
τροπής συμφώνως προς ^ά περί Δημοσίων ύπαλλήλων βαρύ- 
γουσι τά έλεγχόμενα ’Επιμελητήρια.

' "Αρθρον 12 παράγρ. 2 Β. Δ/τος 4/18-11-46.
Διά τήν ύποβολήν τοϋ προϋπολογισμού καί άπολογισμοΰ 

ώς καί διά τον έλεγχον τής διαχειρίσεως τών έπαγγελματι- 
κών καί βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων έφαρμόζονται αί 
ίσχύουσαι έκάστοτε διατάξεις διά τά ’Εμπορικά καί Βιομη
χανικά ’Επιμελητήρια.

"Αρθρον 17 παράγρ. 1 έδαφ. α Ν.Δ. 1265/72.
’Επί τών δαπανών τών οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοική- 

σεως καί τών άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
τών Αύτοδιοικουμένων οργανισμών ώς καί τών δαπανών 
πάσης δημοσίας ύπηρεσίας μή ώργανωμένης μέν είς ίδιον 
Νομικόν Πρόσωπον, λειτουργουσης όμως έν άποκεντρώσει 
άπό τοϋ Δημοσίου Προϋπολ.ογισμοΰ είτε ύπό ιδίαν Διοίκησιν 
είτε ώς ειδικός λογαριασμός, άσκεΐται ύπό Παρέδρου ή Έτςι- 
τρόπου τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου κατασταλτικός έλεγχος.

"Αρθρον 2 Ν.Δ. 86/74.
Έκ τών κατά τό άρθρον 1 τοϋ παρόντος είσπραττομέλων 

τελών, ποσοστόν, καθοριζόμενον δι’ άποφάσεων τοϋ Υπουρ
γού ’Εμπορίου, άναλόγως τής οικονομικής δυνατότητος 
έκάστου ’Επιμελητηρίου κατατίθεται είς ειδικόν λογαριασμόν 
παρά τή Τραπέζη τής Έλλ.άδος ύπό τον τίτλ.ον «Λογαριασμός 
’Εμπορικών καί Βιομηχανικών Επιμελητή ρ{ών τής Έλλ.ά- 
δος» καί διατίθεται δι’ άποφάσεων "ςοϋ Ύπουργοΰ ’Εμπο
ρίου ώς άκολ.ούθως: .ί

α) Διά τήν κάλ,υψιν βασικών άναγκών άναφερομένων είς 
τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών καί έπιδιώξεων καί τήν έξασφά- 
λ.ισιν τής ευρύθμου λειτουργίας τών Έμποροβιομηχανικών 
καί Έπαγγελ.ματοβιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων τής Χώρας, 
τών έν τή άλλ.οδαπή άνεγνωρισμένων Ελληνικών ’Εμπορικών 
’Επιμελητηρίων, τής ’Εθνικής 'Ελληνικής Επιτροπής τοϋ 
Διεθνούς ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου, τών έν τώ Έξωτερικώ 
Γραφείων τών ’Επιμελητηρίων, τοϋ Συμβουλίου ’Εμπορικών 
καί Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων καί τών Χρηματιστηρίων 
’Εμπορευμάτων. -

β) Διά τήν'έν τώ Έσωτερικώ καί Έξωτερικφ προβολήν 
τών έγχωρίων/προϊόντων.

γ) Διά τήν^ μηχανικήν εύρετηρίασιν τών ’Εμπορικών καί 
Βιομηχανικών Σημάτων, τήν ταξινόμησιν τών Διπλ.ωμάτων 
εύρεσιτεχνίας κατά τούς Διεθνείς κανόνας καί τήν έν γένει 
τεχνικήν όργάνωσιν τής παρά τώ Ύπουργείω ’Εμπορίου 
Ύπηρεσίας ’Εμπορικής καί Βιομηχανικής ’Ιδιοκτησίας.

"Αρθρον 3 Ν.Δ. 86/1974.
Τά ’Εμπορικά καί Βιομηχανικά ώς καί τά Έπαγγελ.μα- 

τικά καί Βιοτεχνικά ’Επιμελητήρια, κατόπιν άποφάσεων τών 
Διοικητικών αύτών Συμβουλίων λαμβκνομένων διά πλ.ειο- 
φηφίας τοϋ ένός τρίτου τούλ.άχιστον τοϋ συνόλου τών μελ.ών 
αύτών καί άναλ.όγως τών οικονομικών δυνατοτήτων των, δύ- 
νανται νά παρέχουν έπιχορηγήσεις, μή ύπερβαινούσας έν 
συνόλ.ω κατ’ έτος ποσοστού 10 % τών τακτικών των έσόδων 
ώς άκολ.ούθως:

α) Είς οργανώσεις τής περιφερείας αύτών, σκοπόν έχούσας 
τήν άνάπτυξιν τοϋ ’Εμπορίου, τής Βιομηχανίας, τήν προα
γωγήν τών συμφερόντων τών Έπαγγελ.ματικών καί Βιο
τεχνικών τάξεων καί έν γένει τών κλ.άδων έκείνων τής οικο
νομίας τών οποίων οί φορείς είναι μέλη τών ’Επιμελητηρίων.

β) Είς τεχνικός, έπαγγελ.ματικάς καί οικονομικός σχολ.άς.
γ) Διά κοινωνικούς, φιλ.ανθρωπικούς καί ’Εθνικούς σκο

πούς καί
δ) διά τήν ένίσχυσιν τών Συλλόγων καί συνεταιρισμών 

ύπαλλήλων ’Επιμελητηρίων, ώς καί διά τήν ένίσχυσιν τοϋ 
ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ’Εμπορικών καί Βιομηχα
νικών ’Επιμελητηρίων τοϋ Κράτους.

"Αρθρον 4 Ν. 3201/55.
Οί Διευθυνταί τών άνεγνωρισμένων Ελληνικών ’ Εμπορι

κών ’Επιμελητηρίων έν τή άλλ.οδαπή διοριζόμενοι έγκρίσει 
τοϋ Υπουργού ’Εμπορίου δέον νά ώσι πολ.ΐται Έλληνες.



Άρθρον 10 Α.Ν. 1579/39.
'II ύπηρεσίχ τών Συμβούλων είναι τιμητική έπιτρεπομέ- 

■/τε υόνον τής καταβολή; τή; κεκανονισμένη; άποζημιώσεως 
,νά την συμμετοχήν αύτών εΐ; Κρατικά; ή άλλα; ’ Επιτροπάς 
καθ’ οσον χύτη δεν βαρύνει τά έσοδα τοϋ ’Επιμελητηρίου ώ; 
κΧ! τή; χορηγησεως εξόδων παραστάσεω; είςτόν Πρόεδρον.

" \εθοον υόνον τοϋ ύπ’ άειθ. 375/31-5-76.
(ΦΕΚ 134/.V/76 Π. Λ/το;).

Τό άρθρον 10 τοϋ άπό 4/18-11-1946 Β. Λ/το; «περί ρυθ- 
αίσεως τής διαχειρίσεω; διοικήσεως καί λειτουργία; των Ε
παγγελματικών καί Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων αντικαθί
σταται ώς ακολούθως: V ,

Ή 'Υπηρεσία τών συμβούλων είναι τιμητική μή επιτρε
πόμενης της καταβολή; άποζημιώσεως υπό τοϋ ’Επιμελη
τηρίου. Κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται ή χορήγησι; εΐ; τόν πρόε
δρον καί τά μέλη τή; Λιοικητικής ’Επιτροπή; εξόδων παρα
στάσεω;, τό παρόν τών όποιων καθορίζεται μετά γνώμην τοϋ 
Λιοικητικοϋ Συμβουλίου δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ 
’Εμπορίου. ^

Εις τούς έκτο;έδρας τοϋ ’Επιμελητηρίου μετακινουμένους 
διά τάς υπηρεσιακά; αύτοϋ άνάγκας Συμβούλους καταβάλ
λονται, οδοιπορικά έξοδα κατά τά ίσχύοντα περί Δημοσίων 
υπαλλήλων, ώς καί αί λοιπαί ϊαπάναι ών το ύψος δεν ίύ- 
ναται να ΰπερβή την ήμερησίχ.» άποζημίωσιν Γενικοϋ . Διευ- 
θυντοϋ τοϋ ’Επιμελητηρίου υπολογιζόμενων μόνον έπί τού 
βασικού αύτοϋ μισθού. ; ■ ' '

"Αρθρον 4 παράγρ. 3 Ν. 307/76.
"Αδεια έμπορικοΰ αντιπροσώπου εισαγωγής καί εξαγωγής 

δύναται νά χορηγηθή υπό τής ’Επιτροπής καί εις πρόσωπα 
μή έργασθέντα παρ’ Έμπορικώ άντιπροσώπω έφ’ όσον ταΰ- 
τα κέκτηνταί δίπλωμα Άνωτάτης Σχολής Νομικών ή Οικο
νομικών ή Πολιτικών ’Επιστημών ημεδαπής ή ισοτίμου 
αλλοδαπής ή τίτλον' σπουδών τής Σχολής ’Εμπορικών 
’Αντιπροσώπων ή_ύπήρξαν έπί δύο έτη καί πλέον εγγεγραμ
μένοι εις τό οΐκεΐον ’Επιμελητήριου ώς Έμποροι ή Βιομή- 
χανοι έπαγγελματίαι ή Βιοτέχναι.

"Αρθρον 3 παράγρ. 4 Ν. 307/76.
Συνισταται παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος λογαριασμός 

υπέρ τοϋ ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου 
’Αθηνών υπό τόν τίτλον «’Εμπορικόν καί Βιομηχανικόν ’Ε
πιμελητήριου ’Αθηνών λογαριασμός ’Επιτροπής άρθρον 3 Ν. 
307/76». 'Αρμόδιος πρός άνάληψιν χρηματικών ποσών έκ 
τοϋ λογαριασμοϋ τούτου είναι 6 Πρόεδρος τής ’Επιτροπής 
ή ό ΰπ’ αύτοϋ νομίμως πρός τοϋτο έξουσιοδοτημένος. Ούτος 
τυγχάνει υπόλογος διά τήν κατά τάς διατάξει; τοϋ παρόντος 
διαχείρισιν τών ποσών τούτων. Τυχόν δημιουργηθησόμενα 
υπόλοιπα τοϋ λογαριασμού τούτου διατίθενται δι’ άποφά- 
σεως τοϋ 'Τπουργοϋ ’Εμπορίου πρός άνέγερσιν κτιρίων τοϋ 
'Τπουργείου ’Εμπορίου. / ·

"Αρθρον 4 παράγρ. 5 Ν. 308/76.
• 'Ο μεσίτης αστικών συμβάσεων άσκεΐ τό επάγγελμά του 

μόνον, έντός τής περιφέρειας τοϋ έν τή άδεια τοϋ άναοερομέ- 
νου Πρωτοδικείου δύναται όμως νά ένεργηση τάς έν άρθρω 1 
πράξεις καί εις περιφέρειαν ετέρου Πρωτοδικείου ύπό τόν 
όρον τής συμπραξεως έτέρου μεσίτου τής οικείας περιφέ
ρειας. „ .

"Αρθρον 15 Ν. 152/75. , . .
Εις άς περιπτώσεις δεν προβλέττεται ύπό τών κειμένων 

διατάςεων έκπροσώπησις τοϋ 'Τπουργοϋ Οικονομικών εις 
τά Διοικητικά Συμβούλια ή τάς Διοικητικά; Έπιτροπάς 
Νομικών, Προσώπων Δημοσίου Δικαίου έν άποκεντρώσει 
Δημοσίων 'Τπηρεσιών ύπό ιδίαν διοίκησιν καί Δημοσίων 
Επιχειρήσεων, δύναται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ τών 

Οικονομικών, δημοσιευόμενης διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
.βερνήσεως, νά όρίζηται ώς μέλος μετά ψήφου παρά τοϊς ώς

εΐρηται Συμβουλίοις ή Έπιτροπαΐς άνώτατος ή άνώτερος 
ύπάλληλος τοϋ 'Τπουργείου Οικονομικών μετά τοϋ άναπλη- 
ρωτοϋ του.

2. Δι όμοιας ώς άνω άποφάσεως δύναται νά όρίζηται ώς 
μέλος άνευ ψήφου άνώτατος ή άνώτερος υπάλληλος τοϋ 
'Τπουργείου Οικονομικών μετά τοϋ άναπληρωτοϋ του, εις 
τά Διοικητικά Συμβούλια ή τάς Διοικητικά; Έπιτροπάς 
τών Νομικών Προσώπων ή ’Οργανισμών έν γένει Ίδιωτικοϋ 
Δικαίου έπιχορηγουμένων ύπό τοϋ Δημοσίου ή συνδεομένων 
διά συμβάσεων μετ’ αύτοϋ ή άπολαυόντων προνομίων χορη- 
γηθέντων ύπό τούτου.
Παράγρ. 36 έδαφ. τελευταϊον τής ύπ’ άριθ. 15/1966 
Π.Τ.Σ. κυρωθείσης διά τοϋ Ν. 157/1975.

"Οπως τό ύπό τής ΚΤΔΕΠ παρεχόμενον χρηματικόν 
αντάλλαγμα χρήσεως παραχωρουμένων αύτώ ύπό τοϋ 'Τ
πουργείου ’Εμπορίου άποθηκευτικών χώρων τών συγκρο
τημάτων μεταλλικών σιταποθηκών κατατίθεται εις την 
’Αγροτικήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος ώς έσοδον τού ύπ’ αύτής 
τηρούμενου λογαριασμού 'Τπουργεΐον ’Εμπορίου - Ειδική 
κράτησις έπί πωλουμένου σίτου ελευθέρου ’Εμπορίου προς 
άνέγερσιν σιταποθηκών έκ τοϋ έσόδου τούτου άπό 1ης ’Ια
νουάριου 1966 καί έφεξής θά άντιμετωπίζωνται αί βαρύνου- 
σαι τό 'Τπουργεΐον ’Εμπορίου, πάσης φύσεως δαπάναι λει
τουργίας καί συντηρήσεως τών συγκροτημάτων μεταλλικών 

' σιταποθηκών. ,
Έν Άθήναις τή ί7 Νοεμβρίου 1976 

. Οί 'Τπουργοί
Προεδρίας τής Κυβ/σεως Εμπορίου

Γ. ΡΑΛΑΗΣ I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ.

/ · ,• # · t
ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής νομοθεσίας «περί
Επιμελητηρίων, ’Εμπορικών ’Αντιπροσώπων καί ^Μεσιτών
’Αστικών Συμβάσεων καί τινων άλλων ϊιατάςεων».

^Άρθρον 1.-
1. α) Αί έτήσιαι συνϊρομαί τών ’Εμπορικών καί 

νικών ’Επαγγελματικών καί Βιοτεχνικών ’Επιμελητηρίων, 
καταβάλλονται έντος τοϋ έτους εις τό όποιον άναοέρονται. Αί 
ντυνϊρομαί τών έκτος τής έερας τοϋ ’Επιμελητηρίου μελών 
έςομοιοϋνται προς τάς τών μελών τής έϊρας αύτοϋ. Αί καθυ- 
στερούμεναι .παρά τών με).ών τοϋ ’Επιμελητηρίου συνϊρομαί 
ώς καί τά τέλη καταχωρίσεων εις τό πρωτόκολλον ’Επωνυ
μιών είσπράττοντα: ϊι’ οργάνων τών ώς άνω Επιμελητηρίων 
|κατά τάς ϊιατάςεις τοϋ Κώϊικος εΐσπράςεως Δημοσίων Έ- 
σόϊων, εξαιρέσει τών άναφερομένων εις τό μέτρον τής προ
σωπικής κρατήσεως.

6) Τά ’Επιμελητήρια ϊύνανται ϊι’ αποφάσεων τής Διοικη
τικής αυτών ’Επιτροπής, νά αναθέτουν τήν έκτος τοϋ Κα- · 

"ταστήματος τοϋ Επιμελητηρίου είσπραςιν τών πόρων αυτών 
είς είσπράχτορας καί νά καθορίζουν τήν αμοιβήν αυτών έπί 
■ποσοστοΐς. Δι’ όμοιων αποφάσεων ϊύνανται νά αναθέτουν τήν 
σύνταξιν, έκτύπωσιν καί- έν γένει έκ,ϊοσιν τοϋ ίελτιου των 
εις κατάλληλα πρόσωπα καί νά καθορίζουν τήν σχετικήν 
ϊαπάνην.

2. Α! ϊιατάςεις περί παραγραφής χρηματικών άξιώσεων 
τοϋ Δημοσίου καί τοιούτων κατά τοϋ Δημοσίου ισχύουν άναλό- 
γως καί έπί τών ’Εμπορικών καί Βιομηχανικών, ’Επαγγελ
ματικών καί Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων.

3. Τά ’Επιμελητήρια ΰποχρεοΰνται όπως μή παρέχουν τάς 
υπηρεσίας χύτών εις τά μέλη των τά μή έκπληρωσαντα τας 
υποχρεώσεις έναντι αύτών ώς καί έναντι τών Χρηματιστη
ρίων 'Εμπορευμάτων τών όποιων είναι μέλη.

. · .. Άρθρον 2.

1. Διά Προεϊρικών .Διαταγμάτων, έκϊιϊομένων προτάσει 
τοϋ έπί τοϋ ’Εμπορίου 'Τπουργοϋ, καθορίζονται τά άφορώνΐα 

.εις τάς προμήθειας καί τήν έν γένει οικονομικήν ϊιαχείρισιν


