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Θεσμικό πλαίσιο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

 

Άρθρο 1: Σύσταση, έργο και αρμοδιότητες 

1. Συστήνεται Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (εφεξής Ο.Κ.Ε.), η οποία αποτελεί 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με επωνυμία Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
(Ο.Κ.Ε.) και έδρα την Αθήνα. 
 
2. Έργο της Ο.Κ.Ε. είναι η διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης σε θέματα ιδιαίτερης 
σπουδαιότητας που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, τα 
φορολογικά μέτρα, καθώς και με τη γενικότερη κοινωνικοοικονομική πολιτική, ιδίως σε 
θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, νησιωτικής πολιτικής, επενδύσεων, εξαγωγών, 
προστασίας του καταναλωτή, τουρισμού, περιβάλλοντος, ενέργειας, μεταφορών, 
εμπορίου, ψηφιακής πολιτικής και ανταγωνισμού.  
 
Στα παραπάνω θέματα η έκφραση γνώμης της Ο.Κ.Ε. είναι υποχρεωτική πριν από την 
κατάθεση στη Βουλή σχετικών διατάξεων. 
Στην έννοια των θεμάτων των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν περιλαμβάνεται ο 
Προϋπολογισμός. 
Στις αρμοδιότητες της Ο.Κ.Ε. συμπεριλαμβάνονται, πέραν των οριζομένων στα 
προηγούμενα εδάφια, οι κάτωθι: 
α) η διατύπωση προτάσεων προς την Κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους για την 
προώθηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, καθώς και τη λήψη μέτρων κατά των 
διακρίσεων στην απασχόληση, 
β) η ενθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς 
και του διαλόγου με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και εν γένει με μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, οι οποίες έχουν ως καταστατικό σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, 
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, 
οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή 
χαρακτηριστικών φύλου. 
γ) η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για τις δράσεις κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο, η οποία υποβάλλεται στη Βουλή. 
 
3. Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη της Ο.Κ.Ε., είναι δυνατόν να 
καθορισθούν και άλλα θέματα για τα οποία είναι υποχρεωτική η γνώμη της Ο.Κ.Ε.. 
 
4. Η Ο.Κ.Ε. μπορεί με δική της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώμη και για άλλα γενικότερα 
θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής. Επίσης, εκφέρει γνώμη και για κάθε άλλο θέμα 
λόγω της σοβαρότητάς του, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αρμόδιου υπουργού. 
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5. Τα πορίσματα των συλλογικών οργάνων υπεύθυνων για τον σχεδιασμό κοινωνικής και 
οικονομικής πολιτικής, στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και 
τα οποία γνωμοδοτούν προς υπουργούς για θέματα της αρμοδιότητάς τους 
διαβιβάζονται και στην Ο.Κ.Ε.. Στα συλλογικά όργανα του προηγούμενου εδαφίου 
συμπεριλαμβάνονται ιδίως η Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης του άρθρου 1 του ν. 
3144/2003 (Α’ 111), η Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας του άρθρου 2 του ν. 
3144/2003, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989 (Α’ 163), 
το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας και οι Περιφερειακές 
Επιτροπές Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας των παρ. 1 και 4 αντίστοιχα του 
άρθρου 21 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας του άρθρου 4 
του ν. 4447/2016 (Α’ 241) και η Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης 
του Αναπτυξιακού Συμβουλίου του άρθρου 72 του ν. 4399/2016 (Α’ 117). 
 

Άρθρο 2: Διαδικασία άσκησης αρμοδιοτήτων 

1. Η γνώμη της Ο.Κ.Ε. ζητείται από το αρμόδιο κάθε φορά κυβερνητικό όργανο στο οποίο 
και διαβιβάζεται. 
 
2. Η Ο.Κ.Ε. διατυπώνει τη γνώμη της μέσα σε προθεσμία που τάσσει το κυβερνητικό 
όργανο που ζητά την σχετική γνώμη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση 
σε αυτή του θέματος. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών και 
η έλλειψη σχετικής γνώμης δεν εμποδίζουν τη λήψη σχετικής απόφασης. Σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου μπορεί να συντμηθεί στις 
δέκα (10) ημέρες. 
 
3. Η γνώμη περιέχει ανάλυση του τιθέμενου θέματος, τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις 
της Ο.Κ.Ε.. Οι γνώμες γνωστοποιούνται αμελλητί στα αρμόδια υπουργεία και 

δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Ο.Κ.Ε.. 
 
4. Η Ο.Κ.Ε. με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την τεκμηρίωση της γνώμης της 
μπορεί να συστήνει ομάδες έρευνας από ειδικούς-μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 

της παρ. 5 του άρθρου 9. 
 
5. Η Ο.Κ.Ε. συνεργάζεται απευθείας με τα αρμόδια υπουργεία ή τις επί μέρους υπηρεσίες 
τους, με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιους 
οργανισμούς κοινής ωφελείας. Οι υπηρεσίες και φορείς του προηγούμενου εδαφίου 
υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία και κάθε στοιχείο που ζητείται 
για την τεκμηρίωση, εφόσον δεν θίγονται θέματα απορρήτου. 
  
6. Οι εκπρόσωποι των φορέων, εφόσον καλούνται να αναπτύξουν προφορικώς τη γνώμη 
τους στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, υποχρεούνται να 
προσέλθουν σε αυτές. 
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7. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν 

άρθρο, η Ο.Κ.Ε. δύναται να συνάπτει συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο. 
 

Άρθρο 3 - Συγκρότηση 

1. Η Ο.Κ.Ε. αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα εξήντα έξι (66) μέλη τα οποία 
συνθέτουν τρεις ομάδες με ίσο αριθμό μελών. Η Ο.Κ.Ε. συγκροτείται σε σώμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
2. Η πρώτη ομάδα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 εκπροσωπεί τους εργοδότες, η 
δεύτερη τους εργαζομένους και η τρίτη λοιπές κατηγορίες. 
 
3. Τα μέλη της πρώτης ομάδας ορίζονται: α) ανά τέσσερα από τον Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), την Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (ΕΕΣΕ), 
τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και β) ανά ένα από την Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, τον Σύνδεσμο Ανωνύμων 
Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΑΤΕ), την Ομοσπονδία 
Κατασκευαστών-Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΜΚΟΕΕ), γ) δύο εκπρόσωποι 
ορίζονται από τους συνδέσμους εξαγωγέων της χώρας. 
 
4. Στη δεύτερη ομάδα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 δεκαπέντε (15) μέλη ορίζονται 
από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και επτά (7) από την Ανώτατη 
Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ). Τα οριζόμενα μέλη πρέπει να 
προέρχονται από δευτεροβάθμιες οργανώσεις ανάλογα με τη δύναμη εκπροσώπησής 
τους στην τριτοβάθμια οργάνωση. 
 
5. Στην τρίτη ομάδα: α) τρία (3) μέλη ορίζονται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία 
Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), β) από ένα (1) μέλος ορίζεται από τη 
Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, το Ναυτικό Επιμελητήριο και την Ελληνική Ένωση Νεοφυών 
Επιχειρήσεων, γ) από ένας (1) εκπρόσωπος ορίζεται από τους καταναλωτές, τις 
οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με 
Αναπηρία, τις οργανώσεις για θέματα ισότητας των δύο φύλων, την Ανώτατη 
Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, δ) τρία (3) μέλη από την Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας εκ των οποίων το ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τους Πρόεδρους των 
Δημοτικών Επιτροπών Διαβούλευσης και ε) τρία (3) μέλη από την Ένωση Περιφερειών 
Ελλάδας, εκ των οποίων το ένα μέλος υποδεικνυόμενο από τους Πρόεδρους των 
Περιφερειακών Επιτροπών Διαβούλευσης. 
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6. Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αναπληρώνουν 
τα τακτικά σε περίπτωση που κωλύονται ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο. Στην 
τελευταία περίπτωση η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι να οριστεί νέο τακτικό μέλος, η 
θητεία του οποίου λήγει με τη θητεία των υπόλοιπων μελών. 
 
7. Ο αριθμός των μελών της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. και των αναπληρωματικών τους, 
καθώς και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, κάθε φύλου ανέρχεται σε λόγο ίσο 
τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) των μελών. 
 
8. Σε περίπτωση που προκύψει μετά την πρώτη συγκρότηση της Ο.Κ.Ε. αμφισβήτηση της 
αντιπροσωπευτικότητας μιας εκπροσωπούμενης οργάνωσης ή εκλείψει κάποια από 
αυτές αποφαίνεται η Ολομέλεια. 
 
Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 9 καθορίζονται οι όροι 
αναγνώρισης της αντιπροσωπευτικότητας μιας εκπροσωπούμενης οργάνωσης. 
 
9. Η πρόταση των μελών από τους αρμόδιους φορείς γίνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από τη σχετική προς τούτο πρόσκληση. Αν δεν γίνει πρόταση μέσα στην 
παραπάνω προθεσμία, η Επιτροπή συγκροτείται από όσα μέλη προτάθηκαν. Κατά την 
πρώτη συγκρότηση της Ο.Κ.Ε. σε σώμα την πρόσκληση απευθύνει ο Υπουργός 
Οικονομικών. Στη συνέχεια, η πρόσκληση αποστέλλεται από την Ο.Κ.Ε. τρεις (3) μήνες 
πριν από τη λήξη της θητείας της στους μετέχοντες φορείς. 
 
10. Η άσκηση των καθηκόντων όλων των μελών της Ο.Κ.Ε. δεν υπόκειται στους 
περιορισμούς για κατοχή δεύτερης θέσης και στους εν γένει περιορισμούς για τον 
δημόσιο τομέα. 
 
11. Η θητεία των μελών της Ο.Κ.Ε. είναι τετραετής, αρχίζει την επόμενη από τη 
δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι 
ανανεώσιμη. Τα μέλη της εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη 
συγκρότηση της νέας Επιτροπής. 
 
 

Άρθρο 4 - Όργανα της Ο.Κ.Ε. 

1. Όργανα της Ο.Κ.Ε. είναι: η Ολομέλεια, η Εκτελεστική Επιτροπή, το Συμβούλιο 
Προέδρων, ο Πρόεδρος και οι τρεις Αντιπρόεδροι. 
 
2. Προαιρετικά όργανα είναι τα Τμήματα της Ολομέλειας. Η Ολομέλεια μπορεί να 
συστήνει επιτροπές εργασίας. Οι αρμοδιότητες, η συγκρότηση και η λειτουργία 
τμημάτων της Ολομέλειας και των επιτροπών εργασίας καθορίζονται από τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 9. 
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Άρθρο 5 - Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. 

 
1. Η Ολομέλεια είναι αρμόδια για κάθε θέμα που σχετίζεται με το έργο της Ο.Κ.Ε., εκτός 
εάν αυτό έχει ανατεθεί σε άλλο όργανό της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τους 
κανονισμούς της Ο.Κ.Ε.. Στην αρμοδιότητα της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. 
συμπεριλαμβάνονται: α) η έγκριση των αποφάσεων του Συμβουλίου Προέδρων, β) η 
δημιουργία Τμημάτων της Ολομέλειας, γ) η έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης 
της Ο.Κ.Ε. εντός του Νοεμβρίου κάθε έτους, καθώς και της Ετήσιας Έκθεσης για τις 
δράσεις κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, δ) η έκφραση γνώμης επί 
νομοσχεδίων ή θεμάτων που παραπέμφθηκαν στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση από το 
Υπουργικό Συμβούλιο ή τον αρμόδιο Υπουργό ή από ομάδα ή Τμήμα της Ολομέλειας της 
Ο.Κ.Ε. ή από τον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε., ε) κάθε θέμα που παραπέμπεται προς λήψη 
απόφασης από την Εκτελεστική Επιτροπή.  
 
2. Η Ολομέλεια, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε. και τους εκπροσώπους των 
φορέων των τριών ομάδων του άρθρου 3, διακρίνεται σε θεματικά Τμήματα. Τα μέλη 
της Ολομέλειας και αντίστοιχα οι αναπληρωτές τους, ανάλογα με την εμπειρία τους και 
τους τομείς ενδιαφέροντός τους, κατανέμονται σε τρία θεματικά Τμήματα με ανάλογη 
εκπροσώπηση των τριών ομάδων: α) το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιο επί 
εργασιακών σχέσεων, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πολιτικής, β) το Τμήμα 
Οικονομικών Υποθέσεων, αρμόδιο επί οικονομικής και φορολογικής πολιτικής, 
βιομηχανικής και αγροτικής πολιτικής, εμπορίου, τουρισμού και, ανταγωνισμού και γ) 
το Τμήμα Υποθέσεων Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, αρμόδιο επί θεμάτων μεταφορών, 
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, προστασίας του περιβάλλοντος και 
ενέργειας. 
 
Η Ολομέλεια εγκρίνει τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών κάθε τμήματος. Τα μέλη 
κάθε Τμήματος προτείνονται από τις ομάδες και εγκρίνονται από την Ολομέλεια. Ο 
Πρόεδρος κάθε Τμήματος εκλέγεται από την Ολομέλεια, μετά από πρόταση του 
αντίστοιχου Τμήματος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε Τμήματος έχουν διετή και 
ανανεώσιμη θητεία. Η Ολομέλεια μπορεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου 
αριθμού των μελών της να προσθέσει και νέα Τμήματα, προσωρινά ή οριστικά, μετά από 
πρόταση του Συμβουλίου Προέδρων και της Εκτελεστικής Επιτροπής, με ανάλογη 
εκπροσώπηση των τριών ομάδων. Την επιστημονική στήριξη των Τμημάτων 
αναλαμβάνουν οι επιστημονικοί συνεργάτες της Ο.Κ.Ε., ανάλογα με την εξειδίκευσή 
τους. Τα Τμήματα βρίσκονται σε απαρτία όταν σε αυτά μετέχει το 50% πλέον ενός του 
συνόλου των μελών τους. 
 
Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος συγκαλεί το Τμήμα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της 
Ο.Κ.Ε., διευθύνει τις συνεδριάσεις του, θεωρεί τα πρακτικά του και διαβιβάζει τη γνώμη 
του Τμήματος στον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε., ο οποίος εισάγει τη γνώμη του Τμήματος στην 
Εκτελεστική Επιτροπή και στη συνέχεια στην Ολομέλεια για επικύρωση. 
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Κάθε Τμήμα της Ολομέλειας είναι αρμόδιο για: α) τη σύνταξη σχεδίου γνώμης επί 
νομοσχεδίων ή γνώμης πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε., για τα οποία έχει οριστεί ως αρμόδιο 
με την απόφαση σύστασής του, β) την υποβολή εντός του Οκτωβρίου κάθε έτους 
σχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης για την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου σε 
θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος. 
 
3. Η Ολομέλεια μπορεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των 
μελών της να αναθέτει την έκφραση γνώμης για ορισμένο θέμα στην Εκτελεστική 
Επιτροπή.  
 
4. Τα μέλη, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενεργούν με ανεξαρτησία γνώμης. 
 
5. Η Ολομέλεια συνέρχεται υποχρεωτικά σε δύο συνεδριάσεις ετησίως, μία φορά ανά 
εξάμηνο και οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Η πρόσκληση 
κοινοποιείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε 
περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθεί το τακτικό μέλος, ενημερώνεται η Ο.Κ.Ε. και 
ειδοποιείται ο αναπληρωτής του, ώστε να παραστεί αυτός στη θέση του. Σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης απουσίας ενός τακτικού μέλους σε τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της 
Ολομέλειας ζητείται από τον αρμόδιο φορέα η άμεση αντικατάστασή του. 
 
6. Η γνώμη της Ο.Κ.Ε. διαβιβάζεται στον Υπουργό Οικονομικών και στον κατά περίπτωση 
αρμόδιο υπουργό με όλα τα αναγκαία έγγραφα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων. 
 
Ο υπουργός προς τον οποίο διαβιβάστηκε η γνώμη της Ο.Κ.Ε. μπορεί να αναπέμψει τη 
γνώμη, προκειμένου να συνεκτιμηθούν πρόσθετα στοιχεία. 
 
7. Για τον σχηματισμό γνώμης από την Ολομέλεια, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, 
απαιτείται απαρτία του ημίσεος των προταθέντων μελών και πλειοψηφία των 
παρόντων, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τρίτο (1/3) των 
προταθέντων μελών. Οι απόψεις της μειοψηφίας αναφέρονται στην απόφαση, εφόσον 
αυτές καλύπτουν το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων μελών και σε κάθε περίπτωση δέκα 
(10) τουλάχιστον μέλη. 
 
8. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός, εκτός αν ο Πρόεδρος προκρίνει την 
ονομαστική ψηφοφορία. 
 

Άρθρο 6 - Εκτελεστική Επιτροπή 

 
1. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους τρεις αντιπροέδρους και 
από πέντε εκπροσώπους από κάθε ομάδα που ορίζονται από τις αντίστοιχες ομάδες. Η 
θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διετής, εκτός αν άλλως αποφασίσει 
η Ολομέλεια, και είναι ανανεώσιμη. Η Εκτελεστική Επιτροπή, αν δεν αποφασίζει άλλως 
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η Ολομέλεια, εποπτεύει το έργο της Ο.Κ.Ε., ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και 
αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέματα διοίκησης και διαχείρισης της Ο.Κ.Ε., με 
εξαίρεση εκείνων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου. 
Ειδικότερα, είναι αρμόδια για τα εξής:  
α) Καταρτίζει τα σχέδια κανονισμών της Ο.Κ.Ε., 
β) συλλέγει πληροφορίες και προπαρασκευάζει τις γνώμες της Ο.Κ.Ε., οι οποίες 
υποβάλλονται προς ολοκλήρωση και έγκριση στην Ολομέλεια,  
γ) αποφασίζει μετά από εισήγηση του Πρόεδρου για: γα) τον ορισμό κύριου εισηγητή ή 
και αντεισηγητή ή συνεισηγητών των τριών ομάδων της για την εισαγωγή προτάσεων 
γνώμης προς την Ολομέλεια, γβ) τον ορισμό επιστημονικών συνεργατών και 
εμπειρογνωμόνων για την επιστημονική υποστήριξη και προετοιμασία των Ετήσιων 
Εκθέσεων της Ο.Κ.Ε. και των λοιπών δράσεών της, γγ) τη σύσταση επιτροπών εργασίας, 
αποτελούμενων από το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της Ο.Κ.Ε., καθώς και 
από εμπειρογνώμονες, 
δ) αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικά με τον σχεδιασμό διοίκησης και διαχείρισης των 
υποθέσεων της Ο.Κ.Ε. και αναθέτει στον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε. αρμοδιότητες οικονομικής 
διαχείρισης έως συγκεκριμένου ποσού δαπάνης, 
ε) εγκρίνει τον Απολογισμό Οικονομικής Διαχείρισης και τον Προϋπολογισμό της Ο.Κ.Ε. 
που υποβάλλονται στον Υπουργό Οικονομικών εντός του Οκτωβρίου κάθε έτους και 
στ) συστήνει ομάδες έρευνας από ειδικούς - μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων της 
παρ. 5 του άρθρου 9, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2. 
 
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να συνέλθει στην πρώτη συνεδρίασή της ένα (1) μήνα 
μετά τη συγκρότηση της Ο.Κ.Ε. με όσα μέλη έχουν οριστεί. 
 
3. Για τον σχηματισμό γνώμης από την Εκτελεστική Επιτροπή απαιτείται απαρτία του 
ημίσεος των προταθέντων μελών και πλειοψηφία των παρόντων. Οι προτάσεις 
διαβιβάζονται στον πρόεδρο και κοινοποιούνται στα μέλη της Ολομέλειας, που 
συγκαλείται για την τελική γνώμη, εφόσον ψηφίζονται από εννέα (9) τουλάχιστον μέλη 
και δεν αντιλέγουν δέκα (10) τουλάχιστον μέλη της Ολομέλειας, αποτελούν τελική γνώμη 
της Ο.Κ.Ε.. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 9, τα θέματα 
αυτά μπορούν να ρυθμιστούν διαφορετικά. 
 
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 
κοινοποιείται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. 
 
5. Στις συνεδριάσεις και τις συζητήσεις της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής 
μπορούν να μετέχουν χωρίς ψήφο ο Υπουργός Οικονομικών, ο υπουργός που υπέβαλε 
το ερώτημα ή πρόσωπα εξουσιοδοτούμενα από αυτούς, καθώς και κάθε άλλο μέλος της 
κυβέρνησης, που η παρουσία του κρίνεται αναγκαία από τον Υπουργό Οικονομικών. 
 
6. Μπορεί, επίσης, με απόφαση του Προέδρου να μετέχουν χωρίς ψήφο και τρίτα 
πρόσωπα, που η παρουσία τους, λόγω των ειδικών γνώσεών τους, κρίνεται αναγκαία. 
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7. Η παρουσία χωρίς ψήφο Βουλευτών, Ευρωβουλευτών ή εκπροσώπων της δημόσιας 
διοίκησης ή δημόσιων οργανισμών καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
της παρ. 3 του άρθρου 9. 
  
 

Άρθρο 7 - Πρόεδρος - Αντιπρόεδροι 

1. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για μία 
τετραετία, μετά από πρόταση της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.. Η επιλογή του Προέδρου 
γίνεται από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, επαρκούς επιστημονικής κατάρτισης 
και ευρείας κοινωνικής αποδοχής που υποδεικνύονται ανά τετραετία από καθεμία από 
τις τρεις ομάδες, οι οποίες κατά το άρθρο 3 συγκροτούν την Ο.Κ.Ε. και κατά τη σειρά που 
αναφέρονται σε αυτό. Το προτεινόμενο πρόσωπο για τη θέση του Προέδρου πρέπει να 
συγκεντρώσει την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μελών της 
Ο.Κ.Ε.. Μετά από δύο άκαρπες ψηφοφορίες μπορεί να προταθεί από την Ολομέλεια και 
νέος ή νέοι υποψήφιοι, και τη θέση του Προέδρου καταλαμβάνει εκείνος που θα 
συγκεντρώσει την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της Ολομέλειας. Ο 
Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. μπορεί να επανεκλεγεί για άλλη μία θητεία, εφόσον υποδειχθεί ως 
υποψήφιος από την ομάδα της οποίας είναι η σειρά και επανεκλεγεί με την ίδια 
παραπάνω διαδικασία και πλειοψηφία από την Ολομέλεια. 
 
2. Για την πρόταση του υποψήφιου Προέδρου, η Ολομέλεια συνέρχεται με πρωτοβουλία 
του Υπουργού Οικονομικών μέσα σε ένα (1) μήνα από τη συγκρότηση της Ο.Κ.Ε. σε σώμα. 
Για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, η Ολομέλεια εκλέγει προσωρινά προεδρείο από τρία 
(3) μέλη που εκπροσωπούν τις τρεις ομάδες. 
 
3. Ο Πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ο.Κ.Ε., την οποία εκπροσωπεί 
δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής, περιλαμβανόμενης της 
ανάθεσης πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους για τη δικαστική εκπροσώπησή της ενώπιον 
των δικαστηρίων και γενικώς συντονίζει το έργο όλων των τακτικών οργάνων της. 
 
Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες του Προέδρου περιλαμβάνονται τα εξής:  
α) Έχει την ευθύνη συντονισμού όλων των δράσεων της Ο.Κ.Ε.,  
β) συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Προέδρων, της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, της Ολομέλειας και των Τμημάτων της Ολομέλειας από κοινού με τους 
προέδρους αυτών, καθώς και του Προεδρείου της παρ. 4 του άρθρου 9,  
γ) καθορίζει την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις 
που διατυπώνουν τα μέλη της, εγγράφει σε αυτή θέματα που προτάθηκαν από το ένα 
τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών της και θεωρεί τα πρακτικά της,  
δ) συγκαλεί την Ολομέλεια για τη σύσταση Τμημάτων της και τον καθορισμό του 
αντικειμένου της αρμοδιότητάς τους,  
ε) συγκαλεί τις ομάδες των εκπρόσωπων της Ο.Κ.Ε. στην Ολομέλεια για την ανάδειξη του 
Αντιπροέδρου από κάθε ομάδα,  
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στ) εισάγει στην Εκτελεστική Επιτροπή το νομοσχέδιο ή το θέμα που παρέπεμψε στην 
Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργός ή μέλη της Ολομέλειας για 
προετοιμασία γνώμης και μετά την έγκρισή της διαβιβάζει την προτεινόμενη γνώμη στην 
Ολομέλεια ή το αρμόδιο Τμήμα αυτής,  
ζ) αποφασίζει για την ανάθεση υπηρεσιών, προμηθειών, έργων μέχρι του ορίου της 
δαπάνης που του ανάθεσε με απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή και προΐσταται όλων 
των υπηρεσιών της Ο.Κ.Ε.. 
 
4. Η Ο.Κ.Ε. έχει τρεις αντιπροέδρους, οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη της ομάδας από 
την οποία προέρχονται για μία τετραετία. Η εκλογή απαιτεί πλειοψηφία των δύο τρίτων 
(2/3) του όλου αριθμού των μελών της ομάδας. Η θητεία των αντιπροέδρων δεν είναι 
ανανεώσιμη. Η σύγκληση των ομάδων προς εκλογή αντιπροέδρων γίνεται με ευθύνη του 
προέδρου της Ο.Κ.Ε.. 
 
5. Οι αντιπρόεδροι αντικαθιστούν και επικουρούν τον Πρόεδρο, όπως ορίζει ο 
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 9. 
 
6. Η εκλογή των λοιπών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται από την Ολομέλεια 
με μυστική ψηφοφορία. 
 

Άρθρο 8 - Συμβούλιο Προέδρων 

1. Συστήνεται στην Ο.Κ.Ε. Συμβούλιο Προέδρων. 
 
Το Συμβούλιο Προέδρων αποτελείται από τους προέδρους των τριτοβάθμιων 
οργανώσεων που είναι μέλη της Ο.Κ.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 3. 
 
2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προέδρων δεν έχουν θητεία, αλλά κάθε μέλος μετέχει στο 
Συμβούλιο για όσο χρόνο προεδρεύει του οικείου φορέα. Οι αρμόδιοι φορείς 
κοινοποιούν αμέσως στην Ο.Κ.Ε. την εκλογή ή τον ορισμό του προέδρου τους. Τα μέλη 
του Συμβουλίου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την κοινοποίηση 
αυτή. 
 
3. Το Συμβούλιο Προέδρων χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης της Ο.Κ.Ε., 
καθώς και τα ειδικευμένα τμήματα, οριστικά ή προσωρινά, στα οποία διαχωρίζεται το 
έργο της Ο.Κ.Ε., ανάλογα με τους κρίσιμους τομείς κοινωνικού διαλόγου. Οι προτάσεις 
του επικυρώνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Ολομέλεια. Οι αποφάσεις του 
Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Σε 
περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης ενός μέλους, αυτό αντικαθίσταται από τον 
αντιπρόεδρο του αντίστοιχου φορέα. 
 
4. Το Συμβούλιο Προέδρων συνεδριάζει δύο φορές ετησίως ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου της Ο.Κ.Ε.. Η πρόσκληση κοινοποιείται πέντε (5) ημέρες πριν από την 
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ημερομηνία της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. προεδρεύει των συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου. 
 

Άρθρο 9 - Γενικός Γραμματέας - Προσωπικό 

1. Των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών της Ο.Κ.Ε. προΐσταται Γενικός 
Γραμματέας, τα προσόντα του οποίου καθορίζονται από τον Οργανισμό της Ο.Κ.Ε.. 
 
2. Ο Γενικός Γραμματέας προσλαμβάνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. μετά 
από δημόσια προκήρυξη στην οποία εξειδικεύονται και τα απαιτούμενα προσόντα. 
 
3. Ο Γενικός Γραμματέας επικουρεί τον Πρόεδρο και τα λοιπά όργανα στη διοίκηση της 
Ο.Κ.Ε. και είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Η 
θητεία του είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων 
(2/3) των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής μία μόνο φορά. Η θέση του είναι πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης. 
 
4. Ο Γενικός Γραμματέας μετέχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
 
5. Ο Γενικός Γραμματέας εφόσον προέρχεται από φορέα του δημόσιου τομέα 
επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από 
τον διορισμό του. Αν είναι μέλος ΔΕΠ Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του 
χορηγείται άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ο.Κ.Ε.. Οι αποδοχές του 
βαρύνουν τις πιστώσεις της Ο.Κ.Ε.. Η θητεία του λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για 
όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και η 
μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι 
κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, 
που συστήνεται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή του από τον φορέα. 
6. Το επιστημονικό προσωπικό, όπως και το διοικητικό προσωπικό της Ο.Κ.Ε. 
προσλαμβάνονται μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Οι θέσεις 
επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού είναι δυνατόν να καλύπτονται με 
αποσπάσεις υπαλλήλων από τον δημόσιο τομέα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143) με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου 
προέλευσης και του Υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Ο.Κ.Ε..  
 

Άρθρο 10 - Πόροι 

Πόροι της Ο.Κ.Ε. είναι η επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Οικονομικών, στον οποίο αναγράφεται ειδικός κωδικός αριθμός. Χρηματοδοτήσεις από 
άλλες πηγές είναι δυνατές, εφόσον γίνουν αποδεκτές ομόφωνα από την Εκτελεστική 
Επιτροπή της Ο.Κ.Ε.. Αν δεν υπάρξει ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, 
τότε η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών στην 
Ολομέλεια. Η διαχείριση της Ο.Κ.Ε. δεν υπάγεται στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού 
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και του δημόσιου τομέα. Η Ολομέλεια καταρτίζει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό και 
εγκρίνει τον απολογισμό. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός δημοσιεύονται και στον 
ιστότοπο της Ο.Κ.Ε..  

Άρθρο 11 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, 
έπειτα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., καθορίζεται ο Οργανισμός της 
Ο.Κ.Ε., στον οποίο περιλαμβάνονται η διάρθρωση των υπηρεσιών της και οι 
αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας, ο αριθμός και η περιγραφή των οργανικών θέσεων του 
επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού της Ο.Κ.Ε. και τα απαραίτητα προσόντα 
του προσωπικού. 
 
 
2. Η Ο.Κ.Ε., έπειτα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και έγκριση της 
Ολομέλειας, καταρτίζει τους εξής κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται με αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών: 
 
α. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. 
 
β. Κανονισμός προμηθειών, αμοιβών, αποζημίωσης μελών και προέδρου, λοιπών 
δαπανών και γενικής διαχείρισης πόρων. 
 
Για τον κανονισμό της περ. β απαιτείται έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 
 
3. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 2 καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό 
με τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε., που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος. Με τον 
κανονισμό αυτόν μπορεί να προβλεφθεί προεδρείο ως ολιγομελές όργανο διοίκησης.  
 
4. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής δημιουργείται Μητρώο Εμπειρογνωμόνων 
της Ο.Κ.Ε., στους οποίους ανατίθεται σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής 
λειτουργίας της παρ. 2, η επιστημονική συνδρομή για τη διατύπωση γνωμών σε 
συνεργασία και υπό την εποπτεία του αρμόδιου επιστημονικού συνεργάτη της Ο.Κ.Ε.. 
 
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής 
καθορίζονται οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα της Ο.Κ.Ε.. 
  
6. Με απόφαση του οικείου Υπουργού δύναται να ορίζονται εμπειρογνώμονες 
αναγνωρισμένης αξίας και με σημαντική εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με τα 
θεματικά αντικείμενα των Τμημάτων της Ολομέλειας, οι οποίοι με απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν να εντάσσονται στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και να 
συμμετάσχουν στις σχετικές ομάδες εργασίας της Ο.Κ.Ε..  
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Άρθρο 12 - Καταργούμενες διατάξεις 

Τα άρθρα 1 έως και 8 και 12 του ν. 2232/1994 (Α’ 140) καταργούνται, από τη δημοσίευση 
του παρόντος, με την επιφύλαξη του άρθρου 14.  
 
 

Άρθρο 13- Μεταβατικές διατάξεις 

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στον ν. 2232/1994 (Α’ 140), νοούνται 
οι κατά περιεχόμενο αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος. Ιδίως, όπου στην κείμενη 
νομοθεσία γίνεται αναφορά στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του άρθρου 1 του 
ν. 2232/1994 (Α’ 140) εφεξής νοείται η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του άρθρου 
1 του παρόντος. 
 
2. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν πριν από την δημοσίευση του παρόντος κατ’ 
εξουσιοδότηση του ν. 2232/1994 παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή 
κατάργησή τους. Η υπό στοιχεία 142193 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(ΥΟΔΔ 1051) εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας των μελών της 
Ο.Κ.Ε.. 
 

Άρθρο 14 - Έναρξη ισχύος 

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεων πλην του άρθρου 3 του οποίου η ισχύς άρχεται από τη λήξη της θητείας 
των μελών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία 142193 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΥΟΔΔ 1051). Έως τη λήξη 
της θητείας των μελών της Ο.Κ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, 
παραμένει σε ισχύ το άρθρο 3 του ν. 2232/1994 (Α’ 140). 


