
Ε1ΣΙ1 ΓϊϊΤΙΚΗ ΕΚώΕΣΙΣ
’Erri τοϋ σχεδίου Χόμ ου "περί ίδρύσεως Οικονομικού 

Επιστημονικού Επιμελητηρίου τής Έλλ.άδος».
/7·>ός rijr Bor/.ijY το>>· Ελλήνων

Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου αναγνωρίζεται 
ή ανάγκη ίδρύσεως ενός οργάνου ικανού νά ενεργοποίηση 
τό ειδικευμένου εις σάς οΐκονομικάς έπιστήμας δυναμικόν 
της Χώρας. 'Η ένεργοποίησις αΰση καθίστασαι επιτακτική 
τόσον διότι είναι αποφασιστική ή συμβολή των Οικονομικών 
Επιστημών εις τον Οικονομικόν Προγρχμμχρισμόν καί 
την εφαρμογήν τής Κυβερνητικής- Πολιτικής τών Κρατών, 
όσον καί διότι'ή'πολυμορφία τών οικοδομικών προβλημάτων 
καί χί δυναταί έναλλχκτικαί λύσεις αυτών επιβάλλουν όπως, 
πέραν τών ασχολούμενων μέ τά'- ^Μκον ο μ ικ ά προβλήματα 
επιστημόνων τής Δημοσίας Διοικήσεως ή ετέρων φορέων, 
ύφίστανται συμβουλευτικά όργανα άντιπροσωπεύοντα την 
συλλογικήν καί υπεύθυνον γνώμην Ειδικών Επιστημόνων 
εις όλους τούς τομείς τής οικονομικής ζωής τής Χώρας.
■ Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή κάλυψις 
τοϋ ύφισταμένου κενοϋ διά τής ίδρύσεως ενός συλλογικού 
οργάνου έκπροσωποϋντος τούς πτυχιούχους τών Άνωτά- 
των Οικονομικών Σχολών, άνεςαρτήτως τών επαγγελμα
τικών των ασχολιών καί επιδιώξεων, ώστε νά καθίσταται 
δυνατή : - —-__________  __
--- “· · ----- % ~ ' f ; ~ " '

—Ή μελέτη καί ύπεύθυνος προβολή τών οικονομικών προ
βλημάτων .τής X0)p ας, καί ή ύπόδειξις τών συμφώνως πρός 
σάς- άρχάς τής οικονομικής Επιστήμης, προσφορωτέρων 
μεθόδων καί τρόπων έπιλύσεως αυτών.

—Ή μετάδοσις καί συστηματική καλλιέργεια της οι
κονομικής σκέψεως εις τό ευρύ κοινόν, εις τρόπον ώστε 
ό Έλλην πολίτης νά είναι πράγματι καί γνώστης τών προ
βλημάτων του καί συνεργάτης τής Πολιτείας εις την άντι- 
μετώπισίν των. .

—Ή αντιπροσωπευτική συνδρομή τών Ελλήνων οικονο
μολόγων εις τήν άντιμετώπισιν τών οικονομικών προβλημά
των τής Χώρας.

—'Η προβολή τών επαγγελματικών καί έπιστημονικών
θεμάτων καί διεκδικήσεων τών Ελλήνων οικονομολόγων καί /»τε/.ος,

—Ή περαιτέρω ανάπτυξις τών Οικονομικών Επιστη
μών έν Έλλάδι.

Είδικώτερον διά τοϋ άρθρου 1 προτείνεται όπως τό ίδρυό- 
μενον συλλογικόν όργανον άποτελέση Νομικόν Πρόσωπον 
Δημοσίου Δικαίου ότι τήν έτιονυμίαν ^Οικονομικόν Επιστη
μονικόν Επιμελητή;ιον τής Έλλάοος (Ο.Ε.Ε.Ε.)».

των εκδιδομένων τή προτάσει τών 'Υπ ^ Συντονισμού 
καί Οικονομικών, ορίζεται ό τρόπος tie-. - Ιεως τών εσό
δων καί τής άποδόσεώς των.

Διά τών άρθρων 5 καί 6 καθορίζονται ή διχ/είρησις, ή 
σύνταξις καί έγκρισις τού Προϋπολογισμού καί παρέχεται 
έςουσιοδότησις στούς 'Υπουργούς Συντονισμού καί Οικονο
μικών όπως, άφ’ ενός μέν διά Προεδρικού Διατάγματος έκδι- 
δομίνου τή προτάσει των, καθορίζουν τον τρόπον έκτελ.έ- 
σεως τών δαπανών τού Επιμελητηρίου, άφ’ ετέρου δέ όπως- 
έγκρίνουν τον Προϋπολογισμόν τοϋ ’Επιμελητηρίου.
~ Διά τών άρθρων 7, S καί 9 καθορίζεται ή όργάνωσις καί 
διοίκησις τού Επιμελητηρίου, αί αρμοδιότητες τής Γενικής 
Συνελεύσεως καί τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται 
δέ έςουσιοδότησις όπως, διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδι- 
δομένων προτάσει τού 'Υπουργού Συντονισμού, καθορί
ζεται ή λειτουργία τής Γενικής Συνελεύσεως καί τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου καί ό τρόπος εκλογής τών μελών τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Διά τοϋ άρθρου 10 ορίζονται τά πειθαρχικά παραπτώματα 
τών μελών τοϋ Επιμελητηρίου, αί έπιβαλλόμεναι ποιναί, 
καθώς καί τά τής αναστολής τής πειθαρχικής διώξεως καί τής 
παραγραφής τών πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Διά τοΰ άρ-άρου 11 προτείνεται ή σόστατις. ίιά τήν έν.ίί- 
7.ατιν τών πε:·άαρχ:/.ών παραπτωμάτων τών μελών τοΰ Επι
μελητηρίου.. Π ει-λαρχιν.οϋ καί Άνωτάτου Π ει·3 αρχικού Συμ
βουλίου ν.αί ορίζονται τά μέλη έν.άττου Συμβουλίου.

’Επίσης.προτείνεται όπως, διά Προεδρικού Διατάγματος 
έκδιδομένου προτάσει τοϋ 'Υπουργού Συντονισμού, καθορί- 
ζωνται τά τής συγκροτήσεως, απαρτίας, λειτουργίας τών 
άνωτέρω Συμβουλίων, καθώς καί τά τής έγκλήσεως καί 
διαδικασίας ενώπιον αύτών, τής άσκήσεως εφέσεοις ενώπιον 
τού Άνωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου κ.λ.π.

Διά τού άρθρου 12 προτείνεται, μέχρι τής εντός διετίας 
συγκροτήσεως τής fΓενικής Συνελεύσεως τών μελών τοϋ. 
Ο.Ε.Ε.Ε., όπως όρισθή ΰπό τοΰ 'Υπουργού Συντονισμού* 
έννεαμελής Προσωρινή Διοικούσα Έπιτροττή διά τήν διοί- 
κησιν τού Επιμελητηρίου καί τήν σύγκλησιν τής Γενικής 
Συνελεύσεως διά τήν εκλογήν τών οργάνων τής Διοικήσεως 
τού Ο.Ε.Ε.Ε.

Τέλος, διά τού άρθρου 13 παρέχεται ή έςουσιοδότησις 
όπως, διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει 
τών 'Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας τής Κυβερνήσεως 
καί Οικονομικών, καθορίζωνται τά τής όργανώσεως καί 
λειτουργίας τών Υπηρεσιών τού Επιμελητηρίου καί τά 
τών οργανικών θέσεων τής υπηρεσίας, τού αριθμού αύτών 
κ.λ.π.

Διά τοϋ άρθρου 2 προτείνεται όπως οί υπό τοϋ Ο.Ε.Ε.Ε. 
έπιδιωκόμενοι σκοποί, ώς άνωτέρω άναφέρονται. είναι 
επιστημονικοί καί έπχγγελ.ματικοί.

Διά τοϋ άρθρου 3 προτείνεται όπως έχουν διαίωμα νά 
έγγραφοϋν, άνεςαρτήτως τής άπασχολήσεώς των είς τον 
δημόσιον ή τον ιδιωτικόν τομέα, μέλη τοϋ Ο.Ε.Ε.Ε. άπαντες 
οί πτυχιοϋχοι τών ελληνικών οικονομικών σχολών ή ισο
τίμων σχολών της αλλοδαπής.

Διά τού άρθρου 4 προτείνεται ό καθορισμός τών πόρων 
τοϋ Ο.Ε.Ε.Ε. καί ή παροχή εςουσιοδοτήσεως άφ’ ενός μέν 
πρός τούς 'Υπουργούς Συντονισμού καί Οικονομικών όπως, 
δΓ άπόφάσεώς των, ορίζουν τό ύψος τοϋ δικαιώματος εγ
γραφής καί έτησίας κοινής συνδρομής τών μελών καί λοιπών 
δικαιωμάτων, άφ’ ετέρου όπως, διά Προεδρικών Διατχγμά-

Πχρέχεται δέ ή δυνατότης, μέχρις έκδόσεως τοϋ άνωτέρω 
Προεδρικού Διατάγματος, τής προσληψεως, κατόπιν άπο- 
φάσεως τής προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής, μέχρι τριών 
υπαλλήλων επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου καί διά χρονικόν 
διάστημα μή δυνάμενον νά ύπερβή τήν διετίαν άπό τής δη- 
μοσιεύσεως τού παρόντος Νόμου, τής άμοιβής των καθο
ριζόμενης πρός τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 1193/1972.

Εις τούς άνωτέρω έν γενικαΐς γραμμαϊς σκοπούς άπο- 
βλέπει τό προτεινόμενον σχέδιο Νόμου.

Έν Άθήναις τή 29 Αύγουστου 1978 
Οί 'Υπουργοί

Συντονισμού Προεδρίας Κυβεονήσεως
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