ΠΔ 326/1983: ΔΣ του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου (ΟΕΕΕ) (45059)

Άρθρο: 0
Κατ' Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία: 2
Π.Δ. 326 της 3/7.9.83:Εκλογή συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕΕ). (Α' 117).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) " Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη "Ταμίας
νοείται" Οικονομικός Επόπτης"
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν.
Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος".

1100/80 "περι ιδρύσεως του

2. Τις
διατάξεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Π.Δ 574/82 με τίτλο
"Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (ΦΕΚ 104 Α) κλπ (γν Σ Τ.Ε.).

Άρθρο: 1
Προϊσχύσασες μορφές άρθρου: 1
Άρθρο 1.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Χρόνος διενεργείας Εκλογών.
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Ε
διενεργούνται κατα τη διάρκεια τακτικής συνόδου της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων
(ΣΤΑ) που συνέρχεται μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες απο την ημέρα των αρχαιρεσιών
για την ανάδειξη των μελών της (ΣΤΑ) με πρόσκληση του "Προέδρου της Κεντρικής
Διοίκησης." που διενήργησε τις αρχαιρεσίες.
***Η φράση "Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής
άνω με το άρθρο 7 του Π.Δ.149/1995 (Α 90)

Επιτροπής" αντικαταστάθηκε ως

2. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη ως
τελευταίο θέμα της Συνόδου και παραμένει τελευταίο σε κάθε περίπτωση, ενώ η εκλογή
Εφορευτικής Επιτροπής την ανάδειξη
Διοικητικού Συμβουλίου
αναγράφεται
στην
Ημερήσια Διάταξη αμέσως μετά την εκλογή Προεδρείου της Συνόδου.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη "Ταμίας
νοείται" Οικονομικός Επόπτης"

Άρθρο: 2
Άρθρο 2.
Δικαίωμα Συμμετοχής στις Εκλογές.
1. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της ΣΤΑ που παρευρίσκονται στη σύνοδο κατά
την ώρα της ψηφοφορίας.
2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν ολα τα μέλη της ΣΤΑ είτε παρευρίσκονται στη
σύνοδο είτε όχι εφόσον υπέβαλαν εμπρόθεσμα την υποψηφιότητά τους.

Άρθρο: 3
Άρθρο 3.
Εκλογικό Σύστημα
1. Εφόσον συμμετέχουν συνδυασμοί εκλογές διενεργούνται με το σύστημα της απλής
αναλογικής κα με χωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε μεμονωμένο ή συνδυασμό υποψηφίων.
2. Εφόσον δεν υπάρχουν συνδυασμοί υποψηφίων και όλοι οι υποψήφιοι εκτίθενται ως
μεμονωμένοι οι εκλογές διενεργούνται με
το
πλειοψηφιακό σύστημα και με κοινό
ψηφοδέλτιο για όλους του μεμονωμένους υποψηφίους.

Άρθρο: 4
Προϊσχύσασες μορφές άρθρου: 1
Άρθρο 4.
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
1. Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων των μελών της ΣΤΑ για τις θέσεις των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΟΕΕΕ υποβάλλονται στον "Πρόεδρο της Κ.Δ."
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν απο την έναρξη της συνόδου.
***Η φράση "Πρόεδρο της ΚΕΕ" αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 του
Π.Δ.149/1995 (Α 90)
2. Όλες οι δηλώσεις υποψηφιότητας είναι εγγραφές και προσωπικές για κάθε υποψήφιο
και αναφέρονται σ` αυτές υποχρεωτικά το επώνυμο το όνομα το πατρώνυμο η διεύθυνση
κατοικίας ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ο αριθμός
μητρώου μέλους του ΟΕΕΕ και το εκλογικό διαμέρισμα του οποίου ο υποψήφιος κατέχει
έδρα αντιπροσώπου.
3. Όλες οι δηλώσεις κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους είτε από
άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή εξουσιοδότηση του
υποψηφίου.
4.
Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτίθενται είτε ως μεμονωμένοι είτε ως υποψήφιοι
συνδυασμών. Οι συνδυασμοί μπορούν να περιλαμβάνουν αριθμό υποψηφίων ίσο ή
μικρότερο του αριθμού των εδρών του Δ.Σ.

5. Η δήλωση συγκρότησης συνδυασμού υπογράφεται απο όλους τους υποψηφίους
του και αναφέρονται σ` αυτήν η ονομασία του συνδυασμού στον οποίο συμμετέχουν ο
συνολικός αριθμός των υποψηφίων του συνδυασμού και το ονοματεπώνυμο του
Εκπροσώπου
του
συνδυασμού.
Η
προσυπογραφή
της δήλωσης
συγκρότησης
συνδυασμού από έναν ή περισσότερους υποψηφίους μπορεί ν` αντικατασταθεί από
υπεύθυνη δήλωση του Ν.
105/1969 υπογραφόμενη από τον υποψήφιο στην οποία
περιέχονται όλα τα στοιχεία της δήλωσης συγκρότησης συνδυασμού.
Οι υπεύθυνες
δηλώσεις συνυποβάλλονται με τη δήλωση συγκρότησης συνδυασμού και θεωρούνται
αναπόσπαστα μέρη της.
6.
Σε κάθε περίπτωση η δήλωση συγκρότησης συνδυασμού υπογράφεται από τον
αναγνωριζόμενο σ` αυτήν και στις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 105/1969 σαν
Εκπρόσωπο του συνδυασμού και κατατίθεται στον "Πρόεδρο της Κ.Δ." σαράντα οκτώ (48)
ώρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της συνόδου.
***Η φράση "Πρόεδρος ΚΕΕ" αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 του
Π.Δ.149/1995 (Α 90)
7.
Υποψήφιοι
που
δεν
Θεωρούνται μεμονωμένοι.

περιλαμβάνονται

σε

δήλωση

συγκρότησης συνδυασμού

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη "Ταμίας
νοείται" Οικονομικός Επόπτης"

Άρθρο: 5
Προϊσχύσασες μορφές άρθρου: 1
Άρθρο 5.
Ανακήρυξη Υποψηφίων.
1. Η ανακήρυξη των υποψηφίων πραγματοποιείται από την "Κ.Δ" και είναι υποχρεωτική
εκτός εάν
***Η ΚΕΕ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 του Π.Δ.149/1995 (Α 90)
α) Η αίτηση υποψηφιότητας δεν περιλαμβάνει
αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος.

όλα

β) υποψήφιος
υποψηφιότητα.

συνδυασμού

περιλαμβανόμενος

σε

δήλωση

τα

υποχρεωτικά στοιχεία που
δεν

έχει

υποβάλει

γ) υποψήφιος περιλαμβάνεται σε δηλώσεις περισσοτέρων του ενός (1) συνδυασμών και
δ) υποψήφιος έχει ανακαλέσει την υποψηφιότητα του αυτοπροσώπως και έγγραφα
2. Η ανακήρυξη των υποψηφίων πραγματοποιείται πριν από την καθορισμένη ώρα
έναρξης της τακτικής συνόδου της ΣτΑ. Αντίγραφο της πράξης ανακήρυξης τοιχοκολλάται
σε εμφανές σημείο της αίθουσας όπου συνέρχεται η ΣτΑ και τα ονόματα των
υποψηφίων εκφωνούνται στη σύνοδο απο τον Πρόεδρο της "Κ.Δ." αμέσως μόλις
διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας.
***Το ΚΕΕ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 του Π.Δ.149/1995 (Α 90)

3.
Ενστάσεις σχετικές με την ανακήρυξη μπορεί
να
υποβάλει οποιοσδήποτε
Αντιπρόσωπος αμέσως μετά την εκφώνηση των ονομάτων των υποψηφίων.
Για τις ενστάσεις αποφασίζει η ΣτΑ με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο: 6
Προϊσχύσασες μορφές άρθρου: 1
Άρθρο 6.
Ψηφοδέλτια.
1. Εφόσον στις εκλογές συμμετέχουν συνδυασμοί το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού
και κάθε μεμονωμένου υποψηφίου είναι χωριστό. Στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών
οι υποψήφιοι παρατίθενται κατ` απόλυτη αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους.
2. Εφόσον στις εκλογές δεν συμμετέχουν συνδυασμοί το ψηφοδέλτιο είναι κοινό για
όλους τους μεμονωμένους υποψηφίους και οι υποψήφιοι παρατίθενται κατ` απόλυτη
αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους.
3. Σε όλα τα ψηφοδέλτια μπορούν να αναγράφονται ομοιόμορφες τεχνικές οδηγίες
για την ψηφοφορία διαφορετικές όμως για τα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και όλων
των μεμονωμένων υποψηφίων.
4. Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται υποχρεωτικά το επώνυμο το όνομα και το πατρώνυμο
κάθε υποψηφίου καθώς και το εκλογικό διαμέρισμα του οποίου κατέχει έδρα Αντιπροσώπου
ο υποψήφιος.
5. Τα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων είναι του
ίδιου μεγέθους τυπώνονται πολυγραφούνται ή φωτοαντιγράφονται με μαύρη μελάνη και
αναπαράγονται σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον των μελών της ΣτΑ με ευθύνη της "ΚΔ" και
παραδίδονται στο Προεδρείο της συνόδου μετά την εκλογή του.
***Το ΚΕΕ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 του Π.Δ.149/1995 (Α 90)

Άρθρο: 7
Άρθρο 7.
Εφορευτική Επιτροπή
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται απο
Επιτροπή στην οποία δικαιούται να συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος κάθε
που λαμβάνει μέρος στις εκλογές. Σε περίπτωση που δεν συγκροτείται
τριμελής (3) Εφορευτική Επιτροπή τα μέλη της συμπληρώνονται με εκλογή
με τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της συνόδου.

Εφορευτική
συνδυασμού
τουλάχιστον
απο τη ΣτΑ

2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο της.
3. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη " Ταμίας
νοείται " Οικονομικός Επόπτης"

Άρθρο: 8
Άρθρο 8.
Σταυροί προτίμησης.
1. Εφόσον στις εκλογές δεν συμμετέχουν συνδυασμοί κάθε Αντιπρόσωπος δικαιούται να
βάλει ένα (1) σταυροί προτίμησης σε υποψήφιο του κοινού ψηφοδελτίου Ψηφοδέλτια με
περισσότερους σταυρούς είναι άκυρα.
2. Εφόσον στις εκλογές συμμετέχουν συνδυασμοί η προτίμηση κάθε αντιπροσώπου
υπέρ ενός συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου εκδηλώνεται με
τη
ρίψη στην
κάλπη του αντιστοίχου ψηφοδελτίου.
Για τους μεμονωμένους υποψηφίους δεν
απαιτείται σταυρός προτίμησης. Κάθε αντιπρόσωπος δικαιούται να βάλει μέχρι τρείς
(3) κατ` ανώτατο όριο σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους ενός συνδυασμού.
3. Ψηφοδέλτια συνδυασμού χωρίς σταυρούς προτίμησης είναι έγκυρα και υπολογίζονται
υπέρ του συνδυασμού.
4.
Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους οριζομένους
στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του
συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη ως προς τον
υπολογισμό των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων του συνδυασμού.

Άρθρο :9
Άρθρο 9.
Διαδικασία Εκλογών.
1. Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΕΕ
διαρκεί μέχρις ότου εκφωνηθεί δυο (2) φορές ο κατάλογος των μελών της ΣτΑ και ψηφίσει
το τελευταίο προσκαλούμενο μέλος κατά τη διαδικασία της επομένης παραγράφου.
2. Η εκφώνηση των ονομάτων πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής
Επιτροπής από αλφαβητικό κατάλογο των μελών της ΣτΑ στον οποίο υπογράφει κάθε
μέλος που ψηφίζει. Εφόσον ο Αντιπρόσωπος δεν προσέρχεται στην ψηφοφορία κατά
την εκφώνηση του ονόματος του αναγράφεται στον κατάλογο και στην Θέση της
υπογραφής η λέξη "ΑΠΩΝ" Μετά την εξάντληση του καταλόγου ο Πρόεδρος εκφωνεί για
δεύτερη φορά τα ονόματα των απόντων κατα την πρώτη εκφώνηση οι οποίοι μπορούν
να προσέλθουν στην ψηφοφορία εφόσον παρευρίσκονται υπογράφοντας στον
κατάλογο. Μετά το τέλος της δεύτερης εκφώνησης των ονομάτων των απόντων ο Πρόεδρος
κηρύσσει τη λήξη της ψηφοφορίας.
3. Η ψηφοφορία διενεργείται στην αίθουσα πραγματοποίησης των συνεδριάσεων
της ΣτΑ και κατά την διάρκεια της μπορούν να παρευρίσκονται όλοι οι Αντιπρόσωποι.
4.
Για να ψηφίσει ο ψηφοφόρος πρέπει να έχει μαζί του την ειδική ταυτότητα του
μέλους του ΟΕΕΕ εφόσον έχουν χορηγηθεί τέτοιες ταυτότητες ή την αστυνομική του
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό.
5.
Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε χωριστές δεσμίδες πάνω σε ειδικό τραπέζι κατ`
απόλυτη αλφαβητική σειρά
των
ονομασιών
των
συνδυασμών. Προηγούνται
τα
ψηφοδέλτια συνδυασμών και ακολουθούν τα ψηφοδέλτια μεμονωμένων υποψηφίων.
Στον ψηφοφόρο παραδίδεται ένα ψηφοδέλτιο από κάθε δεσμίδα μαζί με ένα φάκελο
ψηφοφορίας σφραγισμένο με την σφραγίδα του ΟΕΕΕ και υπογραμμένο από τον Πρόεδρο
της Εφορευτικής Επιτροπής.
6. Για την επιλογή και συμπλήρωση των σταυρών προτίμησης στο ψηφοδέλτιο της
προτίμησης του κάθε ψηφοφόρος αποσύρεται μόνος και υποχρεωτικά πίσω από ειδικό
παραπέτασμα (παραβάν).

7. Οι σταυροί προτίμησης τίθενται στο ψηφοδέλτιο με στυλόγραφο μπλε ή μαύρου
χρώματος. Η χρησιμοποίηση στυλογράφου άλλου χρώματος
επιφέρει ακύρωση του
ψηφοδελτίου.
8. Το συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο τοποθετείται απο τον ψηφοφόρο στον σφραγισμένο
φάκελο και στη συνέχεια ο ψηφοφόρος ρίχνε ιδιόχειρα τον φάκελο στην κάλπη.
9. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η κάλπη
παρουσία όλων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
(10. Σε περίπτωση δημιουργίας εκτροπών η ΤΕΕ μπορεί
αστυνομικής δύναμης και υποχρεούται να ενημερώσει την ΚΕΕ)

ελέγχεται

και σφραγίζεται

να ζητήσει την επέμβαση

*** Η παρ.10 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 1 ΠΔ 204/1986,ΦΕΚ Α 84.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη " Ταμίας
νοείται " Οικονομικός Επόπτης"

Άρθρο: 10
Προϊσχύσασες μορφές άρθρου: 1
Άρθρο 10.
Διαλογή Καταμέτρηση Κατανομή εδρών και Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
1. Μετά την κήρυξη της λήξης της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη
διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων κατα τις διαδικασίες που προβλέπονται
αντίστοιχα απο την νομοθεσία για την εκλογή των μελών της Συνελεύσεως των
Αντιπροσώπων.
2. Εφόσον δεν συμμετείχαν στις εκλογές συνδυασμοί ανακηρύσσονται επιτυχόντες οι
αντιπρόσωποι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Εφόσον η
τελευταία
διατιθεμένη
έδρα
του Διοικητικού
Συμβουλίου
διεκδικείται
από
περισσότερους του ενός ισοψηφούντες υποψηφίους του κοινού ψηφοδελτίου διενεργείται
κλήρωση και ανακηρύσσεται σύμβουλος όποιος ευνοηθεί.
"Οι επτά (7) επόμενοι μετά τους επιτυχόντες υποψήφιοι θεωρούνται αναπληρωματικοί
και οι υπόλοιποι θεωρούνται αποτυχόντες.
*** Το τρίτο εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2
ΠΔ 204/1986,ΦΕΚ Α 84.
3. Εφόσον συμμετείχαν στις εκλογές συνδυασμοί η Εφορευτική Επιτροπή προσδιορίζει
κατ` αρχήν το εκλογικό μέτρο που είναι το πηλίκο του αριθμού των εγκύρων
ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκφράζεται
σε ακέραιες μονάδες και τρία (3) δεκαδικά ψηφία.
4. Στη συνέχεια διενεργείται η πρώτη κατανομή
των
εδρών
του
Δ.Σ. στους
συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους. Για την εξεύρεση των εδρών που
καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος από την πρώτη κατανομή διαιρείται ο
αριθμός των υπέρ αυτού ψηφοδελτίων δια του εκλογικού μέτρου. Το ακέραιο μέρος του
πηλίκου είναι ίσο με τις έδρες που διατίθενται σε κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο και το
δεκαδικό μέρος αποτελεί το υπόλοιπο με το οποίο ο συνδυασμός ή ο μεμονωμένος

υποψήφιος που δεν εκλέγεται στην πρώτη κατανομή συμμετέχουν σε ενδεχόμενη δεύτερη
κατανομή.
5. Ο μεμονωμένος υποψήφιος διεκδικεί σε κάθε περίπτωση μια (1) μόνο έδρα
εφόσον εκλέγει κατά την πρώτη κατανομή αποκλείεται από την δεύτερη.

και

6. Αν υπάρξουν αδιάθετες έδρες από την πρώτη κατανομή διενεργείται δεύτερη
βάση τα υπόλοιπα των συνδυασμών και μη εκλεγέντων μεμονωμένων υποψηφίων.

με

7.
Οι έδρες που διατίθενται σε κάθε συνδυασμό
καταλαμβάνονται
από τους
υποψηφίους του που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης. Σε
περιπτώσεις ισοψηφίων διενεργείται κλήρωση και την
έδρα καταλαμβάνει
όποιος
ευνοηθεί. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί των
εδρών που κατέλαβε ο συνδυασμός τους.
8. Μετά το τέλος της κατανομής των εδρών συντάσσεται λεπτομερείς Πρακτικό των
αρχαιρεσιών της διαλογής και καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και της κατανομής των
εδρών καθώς και Πίνακας των Συμβούλων που εκλέχτηκαν. Το Πρακτικό και ο
Πίνακας εκφωνούνται στη Σύνοδο απο τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη
" Ταμίας νοείται " Οικονομικός Επόπτης"

Άρθρο :11
Άρθρο 11.
Ενστάσεις ή Αντιρρήσεις κατά του κύρους των εκλογών και διαδικασία
εκδίκασης.
1.
Οποιοσδήποτε Αντιπρόσωπος μπορεί αμέσως μετά
την
εκφώνηση
των
αποτελεσμάτων των εκλογών να υποβάλει στην εφορευτική επιτροπή έγγραφη ένσταση
κατά του αποτελέσματος για συγκεκριμένους λόγους που πρέπει να περιγράφονται ρητά.
2. Η εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και αποφασίζει
εκφωνεί στη Σύνοδο τόσο την ένσταση όσο και την απόφαση.

και

ο Πρόεδρος της

3. Αν μια ένσταση απορριφθεί και ο ενιστάμενος επιμένει αποφασίζει η ΣτΑ με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4. Αν η αποδοχή μιας ένστασης συνεπάγεται την ακύρωση των αποτελεσμάτων η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως μεταξύ των ιδίων υποψηφίων και με την ίδια
Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο: 12
Άρθρο 12.
ΜΕΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΚΑΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύγκληση Πρώτης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση στο
Κεντρικό Κατάστημα του ΟΕΕΕ από τον σύμβουλο που πλειοψήφησε σε σταυρούς
προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας από τον μεγαλύτερο
στην ηλικία ανάμεσα
στους ισοψηφούντες ο οποίος και προέδρευε κατά την συνεδρίαση μέχρι την εκλογή
του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΕΕ. Η πρόσκληση απευθύνεται
τηλεγραφικά τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν απο την οριζόμενη ημερομηνία σύγκλησης η
οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της δέκατης (10ης) μέρας μετά την εκλογή του
Δ.Σ. Σαν πρώτη μέρα θεωρείται η επόμενη της ψηφοφορίας.
2. Εφόσον ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε δεν συγκαλέσει το Δ.Σ για οποιοδήποτε
λόγο μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ συνέρχονται αυτοδίκαια
σε πρώτη συνεδρίαση την ενδέκατη (11η) μέρα απο την εκλογή τους στις 6 μ μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Κεντρικού Καταστήματος του ΟΕΕΕ και προεδρεύει εκείνος
από τους παρισταμένους Συμβούλους που
έλαβε
τους
περισσοτέρους
σταυρούς
προτίμησης ή σε περίπτωση ισοψηφίας ο μεγαλύτερος στην ηλικία ανάμεσα στους
ισοψηφούντες. Εφόσον η ενδέκατη μέρα είναι Κυριακή ή επίσημη αργία η σύγκληση
πραγματοποιείται την πρώτη επόμενη εργάσιμη μέρα και την ίδια ώρα.
3.
Εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας είτε η σύγκληση πραγματοποιήθηκε
με τη διαδικασία της παραγράφου 1 είτε πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της
παραγράφου 2 αυτού του άρθρου η σύγκληση επαναλαμβάνεται την δέκατη έκτη (16η)
μέρα στον ίδιο τόπο και στην
ίδια ώρα.
Ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος είναι
υποχρεωμένος να πληροφορήσει τηλεγραφικά τους απόντες για την αναβολή και να
τους υπενθυμίσει τις ρητές διατάξεις αυτού του άρθρου.
4. Εφόσον και κατά τη δέκατη έκτη (16) μέρα διαπιστωθεί νέα έλλειψη απαρτίας οι
παρόντες Σύμβουλοι υποχρεούνται να προκαλέσουν έκτακτη σύνοδο της Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η σχετική αίτηση
υποβάλλεται στο τριμελές Προεδρείο της τελευταίας τακτικής συνόδου της ΣτΑ που διοικεί
προσωρινά το ΟΕΕΕ.
5.
Εφόσον δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου οι Σύμβουλοι που είναι παρόντες υποχρεούνται να προκηρύξουν εκλογές για
την ανάδειξη νέας Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.
Η πράξη της προκήρυξης υπογράφεται απο όλους τους
παρόντες
Συμβούλους
αποστέλλεται προς δημοσίευση και επιδίδεται στο τριμελές Προεδρείο της τελευταίας
τακτικής συνόδου της ΣτΑ που διοικεί προσωρινά το ΟΕΕΕ.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη
" Ταμίας νοείται " Οικονομικός Επόπτης"

Άρθρο: 13
Προϊσχύσασες μορφές άρθρου: 2
Άρθρο 13.
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Στην Ημερήσια Διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
(Δ.Σ) αναγράφεται υποχρεωτικά σαν πρώτο θέμα η χωριστή εκλογή Προέδρου "A`
Αντιπροέδρου Β` Αντιπροέδρου" , Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Άλλα θέματα μπορούν
να προστεθούν μετά την ολοκλήρωση της συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα με πρόταση
οποιουδήποτε Συμβούλου.

*** Αντί της λέξης "Αντιπροέδρου" τέθηκαν οι λέξεις "A`
Αντιπροέδρου" ως άνω με το αρθ.1 ΠΔ 62/2001,ΦΕΚ Α 53/19.3.2001.

Αντιπροέδρου Β`

2. Για την εκλογή του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΕΕΕ υποβάλλονται κατ αρχήν
έγγραφες προτάσεις ή αυτοπροτάσεις υποψηφίων Προέδρων και ακολουθεί μυστική
ψηφοφορία. Τα ψηφοδέλτια είναι δακτυλογραφημένα και ομοιόμορφα αναπαράγονται με
φωτοαντιγράφηση και αναγράφονται σ` αυτά τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Οι
σύμβουλοι σημειώνουν σταυρό δίπλα από το ονοματεπώνυμο
του υποψηφίου που
προτιμούν και ρίχνουν το ψηφοδέλτιο σε κάλπη. Οι διατάξεις που αφορούν την εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων εφαρμόζονται
και στην προκειμένη περίπτωση. Η διαλογή γίνεται από τον Προεδρεύοντα μπροστά στο
Διοικητικό
Συμβούλιο.
Οποιοσδήποτε Σύμβουλος μπορεί να υποβάλει ένσταση για
οποιοδήποτε Θέμα σχετικό με την ψηφοφορία
Για την ένσταση αποφασίζει αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των
παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ένσταση γίνεται δεκτή.
"3. Για την εκλογή
μελών της Κ.Δ.".

του

Προέδρου

απαιτείται

πλειοψηφία

οκτώ (8) τουλάχιστον

Εφόσον κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει αυτόν τον αριθμό ψήφων η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί η παραπάνω πλειοψηφία όχι όμως περισσότερες
από τέσσερις (4) φορές.
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 ΠΔ 204/1986,ΦΕΚ
Α 84.
4. Πριν από κάθε ψηφοφορία υποβάλλονται εκ νέου υποψηφιότητες.
5. Μετά την εκλογή του ο Νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΕΕΕ
συνεδρίαση.

προεδρεύει στη

6. Ακολουθεί εκλογή "A` Αντιπροέδρου, Β` Αντιπροέδρου Γενικού Γραμματέα και Ταμία
με τη σειρά που αναφέρονται και με χωριστές για τον καθένα ψηφοφορίες. Η διαδικασία
εκλογής είναι ίδια με εκείνη της εκλογής Προέδρου.
*** Αντί της λέξης "Αντιπροέδρου" τέθηκαν οι λέξεις "A`
Αντιπροέδρου" ως άνω με το αρθ.1 ΠΔ 62/2001,ΦΕΚ Α 53/19.3.2001.

Αντιπροέδρου Β`

7. Κατά την ίδια η επόμενη συνεδρίαση με πρόταση οποιουδήποτε Συμβουλίου το
Δ. Σ. μπορεί να αναθέτει σε μέλη του ειδικά καθήκοντα εποπτείας συγκεκριμένων τομέων
δραστηριότητας του Επιμελητηρίου.
8. Εφόσον κατά την πρώτη συνεδρίαση και μετά τη διεξαγωγή τεσσάρων (4) για κάθε
περίπτωση ψηφοφοριών δεν εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή Β` Αντιπρόεδρος" ή
Γενικός Γραμματέας ή Ταμίας θεωρείται ότι το Δ.Σ. αδυνατεί να συγκροτηθεί σε
σώμα και οι παρόντες Σύμβουλοι υποχρεούνται να προκαλέσουν έκτακτη σύνοδο της
Συνέλευσης των Αντιπροσώπων στην οποία υποβάλλουν την παραίτηση τους προκειμένου
να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
*** Αντί της λέξης "Αντιπρόεδρος" τέθηκαν οι λέξεις
Αντιπρόεδρος" ως άνω με το ΠΔ 62/2001,ΦΕΚ Α 53/19.3.2001.

Α`Αντιπρόεδρος

ή

Β`

9. Εφόσον το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί δεν κατορθώσει να συγκροτηθεί σε σώμα
υποχρεούται
να
προκηρύξει
εκλογές
για
την
ανάδειξη νέας Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων. Η πράξη της Προκήρυξης υπογράφεται από όλους
τους παρόντες
Συμβούλους αποστέλλεται προς δημοσίευση και επιδίδεται στο τριμελές Προεδρείο της
τελευταίας τακτικής συνόδου της ΣτΑ που διοικεί προσωρινά το ΟΕΕΕ.
10. Σε κάθε περίπτωση αν για οποιαδήποτε αιτία το ΟΕΕΕ παραμείνει χωρίς εκλεγμένο
και συγκροτημένο σε σώμα Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
έξη (6) μηνών ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας διορίζει ενδεκαμελή Προσωρινή

Διοικούσα Επιτροπή με σκοπό τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από το διορισμό της.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη
" Ταμίας νοείται " Οικονομικός Επόπτης"

Άρθρο: 14
Προϊσχύσασες μορφές άρθρου: 1
Άρθρο 14.
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου
1.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΕΕΕ συνεδριάζει οπωσδήποτε μέσα στην
τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα και εγκρίνει το Πρόγραμμα Δραστηριότητας του
επομένου και τον απολογισμό Δραστηριότητας του προηγουμένου μήνα. "Με απόφαση
του Προέδρου ή με πρόταση πέντε
(5) τουλάχιστον άλλων μελών η Κ.Δ. συνεδριάζει
οποτεδήποτε για τη συζήτηση των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη με
πρωτοβουλία του Προέδρου ή των μελών που ζήτησαν τη σύγκληση".
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4
ΠΔ 204/1986,ΦΕΚ Α 84.
2. Η πρόσκληση στις συνεδριάσεις είναι έγγραφη υπογράφεται από τον Πρόεδρο και
περιλαμβάνει τον τόπο την ημέρα την ώρα της συνεδρίασης τα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης και τους εισηγητές καθενός απ` αυτά. Η πρόσκληση πρέπει να περιέρχεται στα
μέλη του Δ.Σ. τρείς (3) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζομένη ημερομηνία σύγκλησης.
3. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί το Δ.Σ. χωρίς να τηρεί τη
διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου για τη λήψη απόφασης σχετικά με εξαιρετικά
επείγον και σοβαρό θέμα. Η ενημέρωση των συμβούλων πραγματοποιείται τηλεγραφικά
και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δώδεκα (12) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση.
4.
Με απόφαση του το Δ.Σ. μπορεί να καθορίζει τακτή μέρα συνεδριάσεων ή να
καθορίζει τις επόμενες συνεδριάσεις του και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης οπότε η
τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 2 είναι προαιρετική.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη
" Ταμίας νοείται " Οικονομικός Επόπτης"

ΠΔ 326/1983: ΔΣ του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου (ΟΕΕΕ) (45059)

Άρθρο:15
Προϊσχύσασες μορφές άρθρου:1

Άρθρο 15.
Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου.
"1. Η Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει
νόμιμα εφόσον παρευρίσκονται δέκα (10) τουλάχιστον μέλη".
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 ΠΔ 204/1986,ΦΕΚ Α 84.
2. Η απαρτία του Δ.Σ. ελέγχεται οποτεδήποτε και εφόσον δεν διαπιστώνεται η
συνεδρίαση διακόπτεται.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη
" Ταμίας νοείται " Οικονομικός Επόπτης"

Άρθρο: 16
Άρθρο 16.
Διαδικασία Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
1. Μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας το Δ.Σ. συζητά και αποφασίζει πάνω
στα θέματα της Ημερησίας Διάταξης. Προηγείται η ανάπτυξη της εισήγησης από τον
εισηγητή και στη συνέχεα ανοίγεται κατάλογος ομιλητών. Εφόσον κριθεί σκόπιμο
μπορούν να υπάρξουν και δευτερολογίες. Όταν όλοι οι σύμβουλοι αναπτύξουν τις
απόψεις τους ο Πρόεδρος βάζει σε ψηφοφορία τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί και
ανακοινώνει το αποτέλεσμα.
2. Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων συμβούλων μπορεί να
αλλάζει η σειρά συζήτησης των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης να προστίθενται θέματα ή
να αναβάλλεται η συζήτηση τους.
3.
Κατά
τη
διάρκεια των συνεδριάσεων τηρούνται μαγνητοφωνημένα ή
στενογραφημένα Πρακτικά που καθαρογράφονται και υπογράφονται
από
τους
συμβούλους στην επόμενη συνεδρίαση.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη
" Ταμίας νοείται " Οικονομικός Επόπτης"

Άρθρο: 17
Προϊσχύσασες μορφές άρθρου: 1
Άρθρο 17.
Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί

η άποψη που υποστηρίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του
σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου.
"2. Καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν δεν συγκεντρώνει έξι(6)
τουλάχιστον ψήφους συμβούλων υπέρ αυτής".
"3. Εφόσον πρόκειται να ληφθεί απόφαση για κάθε ζήτημα που αφορά προσωπικά
μέλος της Κ.Δ. ή εφόσον ζητηθεί από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της Κ.Δ. για
οποιοδήποτε ζήτημα, η απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα λαμβάνεται με μυστική
ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων".
*** Οι παρ.2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 6
ΠΔ 204/1986,ΦΕΚ Α 84.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη
" Ταμίας νοείται " Οικονομικός Επόπτης"

Άρθρο: 18
Προϊσχύσασες μορφές άρθρου: 1
Άρθρο 18.
Καθήκοντα Προέδρου του ΟΕΕΕ
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΕΕ παρευρίσκεται υποχρεωτικά
στο Κεντρικό Κατάστημα του ΟΕΕΕ κατά τις εργάσιμες ώρες παρέχει τις αναγκαίες
εντολές και οδηγίες για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της
Συνέλευσης των Αντιπροσώπων χειρίζεται προσωπικά ειδικές υποθέσεις ή αναθέτει τη
διεκπεραίωση τους σε άλλους συμβούλους και γενικά διοικεί το Επιμελητήριο.
2.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρακολουθεί κατευθύνει και συντονίζει τους υπολοίπους
συμβούλους στους οποίους
έχει
ανατεθεί
η
εποπτεία συγκεκριμένων τομέων
δραστηριότητας του Επιμελητηρίου.
3. Εκτός των υποθέσεων για τις οποίες έχει ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. ο Πρόεδρος
μπορεί να ενεργεί ή να αποφασίζει κατά την προσωπική κρίση του για εξαιρετικά επείγουσες
υποθέσεις προκειμένου να διασφαλίσει τα νόμιμα συμφέροντα του Επιμελητηρίου και
των μελών του ή την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του είναι όμως υποχρεωμένος
να
προτάξει
τα αντίστοιχα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη της αμέσως επομένης
συνεδρίασης του Δ.Σ προκειμένου να εγκριθούν οι αποφάσεις ή ενέργειες του Προέδρου
για τις οποίες δεν υπήρχε προηγούμενη έγκριση του συλλογικού οργάνου.
4.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει τις συνεδριάσεις του σώματος καταρτίζει την
Ημερήσια Διάταξη ορίζει τους εισηγητές και προεδρεύει κατά τις συνεδριάσεις υπογράφει
τα εξερχόμενα έγγραφα
και
τις ταυτότητες των μελών του ΟΕΕΕ ασκεί τις
αρμοδιότητες που αναθέτει η νομοθεσία και εκπροσωπεί το Επιμελητήριο στα πλαίσια
των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο καταψηφίσει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών απόφαση ή ενέργεια του Προέδρου για την οποία δεν υπήρχε προηγούμενη
έγκριση του Δ.Σ ο Πρόεδρος υποχρεούται να υποβάλει αμέσως παραίτηση από το αξίωμα
του και να πάψει να ασκεί τα καθήκοντα του παραμένοντας απλός σύμβουλος.
Η
παραίτηση συζητείται κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ.
την οποία
συγκαλεί σε κάθε περίπτωση ο Αντιπρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κατά
την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 14 πέντε (5) τουλάχιστον και δέκα (10)
το πολυ μέρες μετά την καταψήφιση απόφασης ή ενέργειας του Προέδρου. Η ψηφοφορία

για την αποδοχή ή οχι της παραίτησης του Προέδρου είναι μυστική και η λήψη απόφασης
απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εφόσον η παραίτηση γίνει
αποδεκτή εκλέγεται νέος Πρόεδρος κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 αυτού του
Προεδρικού Διατάγματος στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.
"6. Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου ακολουθείται και σε περίπτωση
υποβολής πρότασης αντικατάστασης του
Προέδρου από
πέντε (5)
τουλάχιστον
συμβούλους".
Η
πρόταση
αντικατάστασης
μπορεί
να υποβληθεί εκτός από τις
περιπτώσεις της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου και σε περιπτώσεις εμφανούς
ολιγωρίας ή απραξίας του Προέδρου για την αντιμετώπιση εξαιρετικά επειγουσών
υποθέσεων με αποτέλεσμα να θίγουν νόμιμα συμφέροντα του Επιμελητηρίου και των
μελών του ή να διαταραχθεί η λειτουργία των υπηρεσιών του.
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7
ΠΔ 204/1986,ΦΕΚ Α 84.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη " Ταμίας
νοείται " Οικονομικός Επόπτης"
"7. Αν ο Πρόεδρος παραιτηθεί, εκλέγεται νέος Πρόεδρος σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13".
***Η εντός " " παρ. 7 προστέθηκε
Α` 146/29.07.2020).

με την παρ. 2α του άρθρου 57 Ν. 4712/2020

(ΦΕΚ

Άρθρο: 19
Προϊσχύσασες μορφές άρθρου: 2

"Άρθρο 19
Καθήκοντα Αντιπροέδρου,
Γενικού Γραμματέα και Ταμία
1. O Α` Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Διοίκησης αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα
καθήκοντά του, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται. Τον Α` Αντιπρόεδρο, ως προς
την αναπλήρωση του Προέδρου, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Β` Αντιπρόεδρος, ο Γενικός
Γραμματέας και ο μεγαλύτερος στην ηλικία σύμβουλος. Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει
αρμοδιότητες στον Α` Αντιπρόεδρο και στον Β` Αντιπρόεδρο με απόφασή του.
2. Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Δ. έχει την ευθύνη τήρησης των Πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου και της έκδοσης αντιγράφων ή αποσπασμάτων ενημέρωσης του Δ.Σ. για την
πρόοδο της υλοποίησης των αποφάσεων του, προετοιμασίας και πραγματοποίησης των
συνοδών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και τήρησης των Πρακτικών της. Έχει επίσης
την ευθύνη τήρησης και ενημέρωσης του Μητρώου των Μελών του Ο.Ε.Ε. και των Πινάκων
των Αντιπροσώπων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκδοσης
αντιστοίχων βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. Το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος
ή απουσίας αναπληρώνει ο μεγαλύτερος στην ηλικία σύμβουλος.
3. Ο Οικονομικός Επόπτης της ΚΔ έχει την ευθύνη έγκαιρης κατάρτισης σχεδίων του
ετησίου Προϋπολογισμού και του Ετησίου Απολογισμού και της παρουσίασης σχετικών
Προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων,
παρακολουθεί την υλοποίηση του Προϋπολογισμού και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών,
ενημερώνει την ΚΔ για την οικονομική κατάσταση του Επιμελητηρίου και εισηγείται για κάθε

σχετικό ζήτημα. Αν ο Οικονομικός Επόπτης απουσιάζει ή κωλύεται, η ΚΔ υποχρεούται να
ορίσει προσωρινό αναπληρωτή του ή να εκλέξει νέο Οικονομικό Επόπτη.
4. Στον Α` Αντιπρόεδρο, στον Β` Αντιπρόεδρο, στον Γενικό Γραμματέα και στον
Οικονομικό Επόπτη μπορούν να αναθέτονται με απόφαση του Δ.Σ. ειδικά καθήκοντα
εποπτείας συγκεκριμένων τομέων δραστηριότητας του Ο.Ε.Ε. εκτός από τα καθήκοντα που
προαναφέρονται.
5. Με τη διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 18 είναι δυνατή η αντικατάσταση και του Α`
Αντιπροέδρου, Β` Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και του Οικονομικού Επόπτη.
6. Αν παραιτηθεί ο Α` ή ο Β` Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ή ο Οικονομικός
Επόπτης για οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση του παραιτηθέντος γίνεται με την εκ νέου
εκλογή του μέλους που παραιτήθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις
διατάξεις του άρθρου 13".
***Οι παρ. 1 και 3 αντικαταστάθηκαν, προστέθηκε παράγραφος 6 και το άρθρο 19
διαμορφώθηκε ως άνω,
με την παρ. 2β του άρθρου 57 Ν. 4712/2020
(ΦΕΚ Α`
146/29.07.2020).

Άρθρο: 20

Άρθρο 20.
Αποζημίωση Διοικητικού Συμβουλίου
1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΕΕ καταβάλλεται μηνιαία
αποζημίωση ίση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου
ειδικής θέσης α` βαθμού όπως καθορίζονται απο το άρθρο 23 του Ν. 1288/1982 καθώς
επίσης και τα προβλεπόμενα για τους Γενικούς Γραμματείς έξοδα παραστάσεως ή άλλα
επιδόματα.
2. Στους υπόλοιπους συμβούλους καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση στην
οποία συμμετέχουν ίση προς το ένα εικοστό πέμπτο (1/25) της μηνίαιας αποζημίωσης του
Προέδρου και μέχρι εξ` (6) συνεδριάσεις κατά μήνα.
3. Με απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων ύστερα απο αιτιολογημένη
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να εγκρίνεται η καταβολή μηνιαίας
αποζημίωσης μέχρι και σε δυο (2) ακόμα συμβούλους εκτός του προέδρου εφόσον οι
ανάγκες διοίκησης του Επιμελητηρίου απαιτούν τη συστηματική απασχόληση και άλλων
συμβούλων κατα τις εργάσιμες ώρες. Η μηνιαία αποζημίωση των συμβούλων αυτών
καθορίζεται απο τη ΣτΑ σαν ποσοστό της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου.
Στους
Συμβούλους
που
λαμβάνουν
μηνιαία
αποζημίωση
δεν καταβάλλεται η
αποζημίωση κατά συνεδρίαση της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.
4. Καμία από τις παραπάνω αποζημιώσεις δεν καταβάλλεται στον Πρόεδρο και τα
Μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής η οποία είναι άμισθη.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη
" Ταμίας νοείται " Οικονομικός Επόπτης"

Άρθρο: 21
Προϊσχύσασες μορφές άρθρου: 1
Άρθρο 21
Παραίτηση Διοικητικού Συμβουλίου
1.
Σε περίπτωση παραίτησης από τις θέσεις των
Συμβούλων
ολοκλήρου του
Διοικητικού
Συμβουλίου
(Δ.Σ.) το τελευταίο υποχρεούται να προκαλέσει έκτακτη
σύνοδο της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) στην οποία υποβάλλει την παραίτηση
του.
"2. Σε περίπτωση ταυτόχρονης παραίτησης από τις θέσεις των συμβούλων επτά (7) ή
περισσοτέρων μελών της Κ.Δ. τα υπόλοιπα μέλη υποχρεούνται να προκαλέσουν έκτακτη
σύνοδο της ΣτΑ για την εκλογή νέας δεκαπενταμελούς
(15) Κεντρικής Διοίκησης"
"3.
Σε περίπτωση παραίτησης από τις θέσεις των συμβούλων έξι (5) ή ολιγοτέρων
μελών της Κ.Δ. η τελευταία καλεί τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς οι οποίοι
καταλαμβάνουν τις κενές έδρες. Αν ο πίνακας των αναπληρωματικών εξαντληθεί και
παραμένουν κενές έδρες η Κ.Δ. λειτουργεί
εφόσον οι κενές έδρες είναι μέχρι
πέντε (5) και συμπληρώνεται στην πρώτη
επόμενη τακτική σύνοδο της ΣτΑ με την εκλογή συμβούλων ισάριθμων προς τις κενές
έδρες και αντίστοιχων αναπληρωματικών" .
4.
Οι ίδιες διαδικασίες ακολουθούνται και σε περίπτωση που έδρες του
παραμένουν κενές για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός της παραίτησης.

Δ.Σ

5. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκτός της ανάκλησης από τη ΣτΑ παραμένει
κενή έδρα συμβούλου που είχε καταλάβει μεμονωμένος υποψήφιος κατά τις εκλογές
για την ανάδειξη του Δ.Σ. η έδρα διατίθεται στο συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο
που είχε το αμέσως μεγαλύτερο υπόλοιπο εκλογικού ποσοστού και θα είχε καταλάβει την
έδρα αν δεν είχε λάβει μέρος στις εκλογές ο μεμονωμένος υποψήφιος που την κατέλαβε.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 9 ΠΔ 204/1986 ορίζεται ότι:
α) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται το "Διοικητικό
Συμβούλιο" νοείται η "Κεντρική Διοίκηση"
β) "Όπου στο κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 αναφέρεται η λέξη
" Ταμίας νοείται " Οικονομικός Επόπτης"

