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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Θεσμικό πλαίσιο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Οικονομικών
Στοιχεία επικοινωνίας: ………………………………………………………..…………………
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

1

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

4

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

5

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Η αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκει να ενδυναμώσει το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ως του συνταγματικά
κατοχυρωμένου θεσμού διεξαγωγής κοινωνικού διαλόγου. Στόχος της ρύθμισης
είναι να ενισχυθεί η ποιότητα διεξαγωγής του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα, ιδίως
στο πεδίο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και να βελτιώσει τη
διαδικασία που συνδέεται με τη διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και
προτάσεων νόμων που παραπέμπονται στην Ο.Κ.Ε., βάσει της επιταγής του άρθρου
82 παρ. 3 του Συντάγματος.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας
της Ο.Κ.Ε. χρήζει επανεξέτασης και επικαιροποίησης, προκειμένου να καλύψει
πληρέστερα τις σύγχρονες απαιτήσεις του νπιδ.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στη σύσταση και λειτουργία ενός θεσμικού
οργάνου, το οποίο εκφράζει γνώμες επί θεμάτων που αφορούν πολλές και
διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες. Η κοινωνία επηρεάζεται πολλαπλώς, καθώς οι
φορείς που συμμετέχουν στην Ο.Κ.Ε. με την προτεινόμενη ρύθμιση εκπροσωπούν
ομάδες εργοδοτών, εργαζομένων και ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας των πολιτών.
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Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ ✓
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Η ελληνική Ο.Κ.Ε. ιδρύθηκε με τον ν. 2232/1994 (Α΄140). Η ρύθμισή της με νόμο
κατέστη συνταγματική επιταγή το 2001, με το άρθρο 82 παρ.3 του Συντάγματος,
σύμφωνα με το οποίο αποστολή της Ο.Κ.Ε. είναι «η διεξαγωγή του κοινωνικού
διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως, για τις κατευθύνσεις της
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των
νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτήν». Έκτοτε έχει
τροποποιηθεί μερικώς με τους ν. 3220/2004 (Α’ 15), 4144/2013 (Α΄ 88) και
3943/2011 (Α’ 66).

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Ο ν. 2232/1994, τον οποίο αντικαθιστούν οι
προτεινόμενες διατάξεις, αποτελεί το βασικό θεσμικό
πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας της Ο.Κ.Ε.. Για την
επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
στόχων που επιδιώκονται, απαιτείται η ολοκληρωμένη
αναμόρφωση της νομοθεσίας που διέπει τον θεσμό.
Άλλωστε, το πλαίσιο λειτουργίας της Ο.Κ.Ε. και όλα τα
συναφή θέματα που σχετίζονται με την αποστολή και
τις αρμοδιότητες αυτής απαιτούν ρυθμιστική
παρέμβαση σε επίπεδο νομοθετικής διάταξης,
επιβαλλόμενη από το άρθρο 82 παρ. 3 του
Συντάγματος, και δεν αρκεί η έκδοση προεδρικού
διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης.
Για τους ίδιους λόγους, δεν δύναται νομίμως με αλλαγή
διοικητικής πρακτικής να εισαχθεί πλαίσιο κανόνων ως
προς τα ζητήματα της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Περαιτέρω, οι υφιστάμενες διατάξεις του ν. 2232/1994
δεν επιδέχονται νέα ερμηνευτική προσέγγιση. Τέλος, η
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων
δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη θεσμοθέτησης
πλαισίου κανόνων σχετικά με τη σύσταση και
λειτουργία της Ο.Κ.Ε..
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Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ

✓

ΟΧΙ



6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Έχουν ληφθεί υπόψη οι καλές πρακτικές στα αντίστοιχα
όργανα των κρατών – μελών της Ε.Ε. και ιδιαίτερα σε
Γαλλία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ιταλία.

Έχει ληφθεί υπόψη η δομή, λειτουργία και οι καλές
πρακτικές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής

Έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις καλής δημόσιας
διακυβέρνησης του Ο.Ο.Σ.Α.
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Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση


































Λαμβάνοντας υπόψη τον οριζόντια χαρακτήρα των θεμάτων στα οποία εμπλέκεται
η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όλοι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης
εξυπηρετούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Η Ο.Κ.Ε. έχει την αρμοδιότητα υποβολής
προτάσεων για την προαγωγή της ίσης μεταχείρισης, εξυπηρετώντας ειδικότερα τον
στόχο 5. Με την επιδιωκόμενη ενδυνάμωση του πλαισίου διεξαγωγής κοινωνικού
διαλόγου και τη διεύρυνση των θεμάτων επί των οποίων επιδιώκεται η συναίνεση
των κοινωνικών εταίρων, ενισχύεται ιδιαίτερα ο στόχος 17. Τέλος, με δεδομένη την
έμφαση που δίνεται ήδη από το άρθρο 82 του Συντάγματος στις κατευθύνσεις της
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται και
ο στόχος 8 περί αξιοπρεπούς εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης.
8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται η επικαιροποίηση και ενίσχυση του βασικού
θεσμικού πλαισίου που διέπει την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ως τον
συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό διεξαγωγής του κοινωνικού διαλόγου. Με τον
εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου επιδιώκονται τόσο
βραχυπρόθεσμοι όσο και μακροπρόθεσμοι στόχοι:
Οι βραχυπρόθεσμοι μεταρρυθμιστικοί στόχοι που επιδιώκονται είναι:
• Διεύρυνση αρμοδιοτήτων Ο.Κ.Ε.
•

Βελτίωση σύνθεσης, οργάνωσης και λειτουργίας της Ο.Κ.Ε.

Οι μακροπρόθεσμοι μεταρρυθμιστικοί στόχοι που επιδιώκονται είναι:
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•

Αύξηση του βαθμού ενεργοποίησης της Ο.Κ.Ε,

•

Διασφάλιση της ποιότητας του έργου της Ο.Κ.Ε

•

Ενίσχυση κοινωνικού διαλόγου και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

•

Ενδυνάμωση της ποιότητας ρυθμιστικής διακυβέρνησης
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο

Άρθρο 1
Σύσταση Αρμοδιότητες

−

−

−

−

Άρθρο 2
Διαδικασία
άσκησης
αρμοδιοτήτων

Στόχος
Στο άρθρο 1 συστήνεται η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,
η οποία είναι ο διάδοχος φορέα της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής του υπό κατάργηση άρθρου 1 του ν.
2232/1994 (Α’ 140) και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και
ορίζονται ειδικώς το έργο και οι αρμοδιότητές της.
Στην παρ. 2 προβλέπεται η υποχρεωτική διατύπωση
αιτιολογημένης
γνώμης
επί
θεμάτων
ιδιαίτερης
σπουδαιότητας, όπως ειδικώς ορίζονται στην εν λόγω
παράγραφο, πριν από την ψήφιση του σχετικού νόμου.
Περαιτέρω, με την ως άνω παράγραφο προβλέπονται
επιπρόσθετες αρμοδιότητες της Ο.Κ.Ε. στις οποίες
περιλαμβάνεται η διατύπωση προτάσεων για την προώθηση
των αρχών της ίσης μεταχείρισης, καθώς και τη λήψη μέτρων
κατά των διακρίσεων στο πεδίο της απασχόλησης, η
ενθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, καθώς και του διαλόγου με οργανώσεις για την
καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και η σύνταξη ετήσιας
έκθεσης για τις δράσεις κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο, η οποία υποβάλλεται στη Βουλή.
Στην παρ. 3 προβλέπεται, με πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου, μετά από γνώμη της Ο.Κ.Ε., η δυνατότητα
θέσπισης υποχρεωτικής γνώμης της Ο.Κ.Ε. και για άλλα θέματα,
πλην των οριζομένων στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου.
Στην παρ. 4 προβλέπεται η δυνατότητα της Ο.Κ.Ε. να εκφράζει
με δική της πρωτοβουλία γνώμη και επί άλλων γενικότερων
θεμάτων κοινωνικοοικονομικής πολιτικής. Επίσης εκφράζει
γνώμη και για κάθε άλλο σοβαρό θέμα, κατόπιν σχετικού
αιτήματος του αρμόδιου υπουργού.
Στην παρ. 5 προβλέπεται η διαβίβαση στην Ο.Κ.Ε. των
πορισμάτων 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 αρμοδιότητάς
τους.
Στο άρθρο 2 περιγράφεται η διαδικασία άσκησης
αρμοδιοτήτων.
Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι η Ο.Κ.Ε. διατυπώνει γνώμη κατόπιν
αιτήματος του εκάστοτε αρμόδιου κυβερνητικού οργάνου.
Στην παρ. 2 προβλέπεται η σχετική προθεσμία για διατύπωση
γνώμης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε
(15) ημερών και μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από τη
γνωστοποίηση σε αυτή του θέματος ενώ σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις δύναται να συντμηθεί στις δέκα (10)
ημέρες. Επιπροσθέτως, προβλέπεται ότι η άπρακτη παρέλευση
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Άρθρο 3
Συγκρότηση

Άρθρο 4
Όργανα της
Ο.Κ.Ε.

−
−

της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών δεν εμποδίζει τη λήψη
σχετικής απόφασης.
Στην παρ. 3 καθορίζεται το περιεχόμενο της γνώμης της Ο.Κ.Ε.
και προβλέπεται η γνωστοποίηση της γνώμης στο εκάστοτε
αρμόδιο υπουργείο και η δημοσίευση αυτής στον ιστότοπο της
Ο.Κ.Ε., εντός των προθεσμιών της παρ. 2.
Στην παρ. 4 προβλέπονται η δυνατότητα σύστασης ομάδων
ερευνών για την τεκμηρίωση της γνώμης της, με απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας
με τη διοίκηση και άλλους φορείς.
Στην παρ. 5 προβλέπεται υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπων
φορέων στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας ή της Εκτελεστικής
Επιτροπής, εφόσον κληθούν.
Στην παρ. 6 προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων
με οποιονδήποτε τρίτο.
Στην παρ. 7 προβλέπεται η δυνατότητα της Ο.Κ.Ε. να συνάπτει
συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο.
Στο άρθρο 3 καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης της Ο.Κ.Ε..
Συγκεκριμένα, στην παρ.1 προβλέπεται ότι η Ο.Κ.Ε.
αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα εξήντα έξι (66) μέλη σε
τρεις ισάριθμες ομάδες και συγκροτείται σε σώμα με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών.
Στις παρ. 2 έως 7 καθορίζονται η σύσταση και ο τρόπος ορισμού
των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της κάθε ομάδας
και προβλέπεται ότι η 1η ομάδα εκπροσωπεί τους εργοδότες, η
2η τους εργαζομένους και η 3η λοιπές κατηγορίες.
Στην παρ. 7 προβλέπεται εκπροσώπηση κάθε φύλου στην
Ολομέλεια και την Ελεγκτική Επιτροπή, σε λόγο ίσο
τουλάχιστον με το 1/3 των μελών.
Στην παρ. 8 αντιμετωπίζεται η περίπτωση αμφισβήτησης της
αντιπροσωπευτικότητας μιας εκπροσωπούμενης οργάνωσης ή
έκλειψης αυτής.
Στην παρ. 9 τάσσεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη
σχετική πρόσκληση, προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς να
προτείνουν τα μέλη τους, άλλως η Επιτροπή συγκροτείται από
όσα μέλη προτάθηκαν. Κατά την πρώτη συγκρότηση της Ο.Κ.Ε.
σε σώμα την πρόσκληση απευθύνει ο Υπουργός Οικονομικών
και εν συνεχεία η Ο.Κ.Ε. αποστέλλει πρόσκληση στους
μετέχοντες φορείς τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας
της.
Στην παρ. 10 προβλέπεται η φύση της θέσης των μελών της
Ο.Κ.Ε. ενώ στην παρ. 11 καθορίζεται η τετραετής θητεία των
μελών της Ο.Κ.Ε. η οποία είναι ανανεώσιμη και άρχεται την
επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στο άρθρο 4 καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας
της Ο.Κ.Ε..
Συγκεκριμένα, στην παρ. 1 καθορίζονται τα όργανα της Ο.Κ.Ε.
στα οποία περιλαμβάνονται η Ολομέλεια, η Εκτελεστική
Επιτροπή, το Συμβούλιο Προέδρων, ο Πρόεδρος και οι τρεις
Αντιπρόεδροι.
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−

Άρθρο 5 −
Ολομέλεια της
Ο.Κ.Ε.

−
−
−

−

−

Άρθρο 6
Εκτελεστική
Επιτροπή

−
−
−

−

Στην παρ. 2 προβλέπονται τα Τμήματα της Ολομέλειας ως
προαιρετικά όργανα, καθώς και η δυνατότητα σύστασης
επιτροπών εργασίας, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 9.
Στην παρ. 1 καθορίζονται ειδικώς οι αρμοδιότητες της
Ολομέλειας ενώ στην παρ. 2 η σύνθεση αυτής καθώς και η
σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, ο τρόπος
λειτουργίας καθώς και οι αρμοδιότητες των τριών θεματικών
Τμημάτων αυτής, του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων, του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων και του Τμήματος
Υποθέσεων Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Επιπροσθέτως,
προβλέπεται η δυνατότητα προσθήκης και νέων Τμημάτων,
προσωρινών ή οριστικών, με πλειοψηφία των 2/3 του όλου
αριθμού των μελών της Ολομέλειας, μετά από πρόταση του
Συμβουλίου Προέδρων και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Στην παρ. 3 προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης έκφρασης
γνώμης για ορισμένο θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Στην παρ. 4 θεσπίζεται η ανεξαρτησία γνώμης των μελών, κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους.
Στην παρ. 5 προβλέπεται η σύγκληση της Ολομέλειας
υποχρεωτικά μία φορά ανά εξάμηνο και προαιρετικά, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον
πέντε ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
Επιπροσθέτως, προβλέπεται αντικατάσταση τακτικού μέλους
σε περίπτωση κωλύματος παράστασης, καθώς και άμεση
αντικατάσταση τακτικού
μέλους
σε περίπτωση
αδικαιολόγητης απουσίας του σε τρεις διαδοχικές
συνεδριάσεις της Ολομέλειας.
Στην παρ. 6 προβλέπεται η διαβίβαση της γνώμης της Ο.Κ.Ε.
στον Υπουργό Οικονομικών και στον κατά περίπτωση αρμόδιο
υπουργό ο οποίος δύναται να αναπέμψει τη γνώμη για
συνεκτίμηση πρόσθετων στοιχείων.
Στην παρ. 7 καθορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός μελών για τον
σχηματισμό γνώμης από την Ολομέλεια και προβλέπεται ότι οι
απόψεις της μειοψηφίας αναφέρονται στην απόφαση, εφόσον
αυτές καλύπτουν το 1/3 των παρόντων μελών και σε κάθε
περίπτωση δέκα (10) τουλάχιστον μέλη.
Στην παρ. 8 προβλέπεται ο τρόπος ψηφοφορίας.
Στην παρ. 1 καθορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της
Εκτελεστικής Επιτροπής.
Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι η πρώτη συνεδρίασή της δύναται
να πραγματοποιηθεί ένα (1) μήνα μετά τη συγκρότηση της
Ο.Κ.Ε. με όσα μέλη έχουν οριστεί.
Στην παρ. 3 ορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός μελών για τον
σχηματισμό γνώμης από την Εκτελεστική Επιτροπή και
προβλέπεται η διαβίβαση των προτάσεων στον πρόεδρο και η
κοινοποίησή τους στα μέλη της Ολομέλειας, η οποία
συγκαλείται για την τελική γνώμη. Στην ίδια παράγραφο
ορίζονται οι προϋποθέσεις για την έκδοση τελικής γνώμης της
Ο.Κ.Ε. με πρόβλεψη τυχόν διαφορετικής ρύθμισης του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
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−

−

−

Άρθρο 7
Πρόεδρος Αντιπρόεδροι

−

−
−

Άρθρο 8
Συμβούλιο
Προέδρων

Άρθρο 9
Γενικός
Γραμματέας
Προσωπικό

Άρθρο 10
Πόροι

Στην παρ. 4 καθορίζεται η σύγκληση της Εκτελεστικής
Επιτροπής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
κοινοποιείται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα
της συνεδρίασης.
Στην παρ. 5 προβλέπεται η συμμετοχή στις συνεδριάσεις και τις
συζητήσεις της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής,
χωρίς ψήφο, του Υπουργού Οικονομικών, του υπουργού που
υπέβαλε το ερώτημα ή εξουσιοδοτημένων προσώπων, καθώς
και κάθε άλλου μέλους της κυβέρνησης, που η παρουσία του
κρίνεται αναγκαία από τον Υπουργό Οικονομικών.
Στην παρ. 6 προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής χωρίς ψήφο
τρίτων προσώπων, λόγω των ειδικών γνώσεών τους, ενώ στην
παρ. 7 η παρουσία χωρίς ψήφο Βουλευτών, Ευρωβουλευτών ή
εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης ή δημόσιων οργανισμών
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 9.
Στο άρθρο 5 καθορίζονται η διαδικασία ορισμού και οι
αρμοδιότητες του Προέδρου και των Αντιπροέδρων.
Συγκεκριμένα, στις παρ. 1 και 2 προβλέπεται ο τρόπος ορισμού
του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. και στην παρ. 3 ορίζονται ειδικώς οι
αρμοδιότητες αυτού.
Στις παρ. 4 και 5 ορίζεται ο τρόπος εκλογής των τριών
αντιπροέδρων, η θητεία και οι αρμοδιότητες αυτών.
Στην παρ. 6 προβλέπεται η εκλογή των λοιπών μελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής από την Ολομέλεια με μυστική
ψηφοφορία.
Με το άρθρο 6 συστήνεται Συμβούλιο Προέδρων.
Συγκεκριμένα, στις παρ. 1 και 2 προβλέπονται η σύνθεση και ο
τρόπος συμμετοχής των μελών του.
Στην παρ. 3 καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος
λειτουργίας και στην παρ. 4 τα σχετικά με τις συνεδριάσεις
αυτού.
Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι ο Γενικός Γραμματέας
προΐσταται των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών της
Ο.Κ.Ε.
Στην παρ. 2 ορίζεται ο τρόπος πρόσληψής του και στην παρ. 3
οι αρμοδιότητές και η θητεία αυτού.
Στην παρ. 4 προβλέπεται η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις
της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής, χωρίς
δικαίωμα ψήφου και στην παρ. 5 η φύση της θέσης του, οι
αποδοχές καθώς και ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τη
θέση αυτού.
Στην παρ. 6 προβλέπονται τα σχετικά με το επιστημονικό και
διοικητικό προσωπικό της Ο.Κ.Ε.
Στο άρθρο 8 καθορίζονται οι πόροι της Ο.Κ.Ε. και προβλέπεται
ότι η διαχείριση της Ο.Κ.Ε. δεν υπάγεται στις διατάξεις του
δημόσιου λογιστικού και του δημόσιου τομέα. Επιπροσθέτως,
ορίζεται ότι η Ολομέλεια καταρτίζει κάθε χρόνο τον
προϋπολογισμό και εγκρίνει τον απολογισμό, οι οποίοι
δημοσιεύονται και στον ιστότοπο της Ο.Κ.Ε..
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Άρθρο 11
Εξουσιοδοτικές
διατάξεις

Άρθρο 12
Καταργούμενες
διατάξεις
Άρθρο 13 Μεταβατικές
διατάξεις

Άρθρο 14 Έναρξη
ισχύος

Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι με διάταγμα, κατόπιν προτάσεως
του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από γνώμη της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., καθορίζεται ο Οργανισμός
της Ο.Κ.Ε..
Στην παρ. 2 προβλέπεται ο τρόπος κατάρτισης του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού προμηθειών,
αμοιβών, αποζημίωσης μελών και προέδρου, λοιπών δαπανών
και γενικής διαχείρισης πόρων.
Στην παρ. 3 καθορίζεται το περιεχόμενο του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας.
Στην παρ. 4 προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου
Εμπειρογνωμόνων της Ο.Κ.Ε. και με την παρ. 5 προβλέπεται η
δυνατότητα, με απόφαση του οικείου Υπουργού, ορισμού
εμπειρογνωμόνων αναγνωρισμένης αξίας, οι οποίοι με
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να εντάσσονται
στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.
Ο παρών νόμος καταργεί τον ν. 2232/1994 (Α’ 140), σύμφωνα
και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12.
Το άρθρο 11 περιλαμβάνει τις μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες
αφορούν στη διατήρηση σε ισχύ των κανονιστικών πράξεων
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2232/1994 (Α΄
140) και στη διασφάλιση της συνέχειας της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής του άρθρου 1, καθώς και εν γένει της
σχετικής νομοθεσίας. Ιδίως, και όσον αφορά στην ισχύουσα
σύνθεση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
προκειμένου να μην διασαλευθεί η απρόσκοπτη λειτουργία
της, προβλέπεται ρητά η διατήρηση σε ισχύ της υπό στοιχεία
142193 ΕΞ 2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΥΟΔΔ
1051) μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας των μελών της
Ο.Κ.Ε.
Με το άρθρο 12 ρυθμίζονται τα θέματα έναρξης ισχύος του
παρόντος. Ιδίως και προκειμένου να μην διασαλευθεί η
απρόσκοπτη λειτουργία της Ο.Κ.Ε., υπό την τρέχουσα σύνθεσή
της, μετατίθεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 3, το
οποίο ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση της Ο.Κ.Ε., του
οποίου η ισχύς άρχεται από τη λήξη της θητείας των μελών της
Ο.Κ.Ε., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 142193 ΕΞ 2020 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών (ΥΟΔΔ 1051). Κατόπιν τούτου
ορίζεται αντίστοιχα ότι, 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.

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με τη ρητή αναφορά σε περισσότερα πεδία πολιτικής για τα οποία θα διατυπώνει γνώμη η Ο.Κ.Ε. και τη
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων, αλλά και της σύνθεσής της, ενισχύεται ο κοινωνικός διάλογος και λαμβάνονται
υπόψη μεταβλητές και παράγοντες που ενδεχομένως να μπορούσαν να παραληφθούν κατά τη συνήθη
νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Παράλληλα, αναβαθμίζονται το κοινωνικό κεφάλαιο και η κοινωνική
συνεννόηση σε σημαντικά ζητήματα πολιτικής και διευκολύνεται η εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων, οι
οποίες καθίστανται «κτήμα» των συμμετεχόντων.
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19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Χ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με την ενδυνάμωση της Ο.Κ.Ε., θα χρειαστεί και ενίσχυση της στελέχωσής της, η οποία μπορεί να επιτευχθεί
είτε με αποσπάσεις και μετατάξεις από τον δημόσιο τομέα, είτε μέσω προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Σε κάθε
περίπτωση, ο αριθμός των οργανικών θέσεων, ο οποίος θα καθοριστεί με την έγκριση σχετικού προεδρικού
διατάγματος για τον Οργανισμό της Ο.Κ.Ε., είναι περιορισμένος και δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τις
δημόσιες δαπάνες.
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20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εφαρμογή του νέου πλαισίου για την Ο.Κ.Ε..

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 4, 5, 5Α, 12, 23, 82 παρ.3 του Συντάγματος
25.







Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Άρθρα 1, 11, 12, 21, 27, 38, 41 του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ
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Απόφαση


26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου





Άρθρα 10, 11, 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Διεθνείς συμβάσεις

27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

30.

Υφιστάμενες διατάξεις

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 10 - Καταργούμενες διατάξεις Καταργούνται διατάξεις των άρθρων 1
έως και 8 και 12 του ν. 2232/1994 (Α’
Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 8 140), οι οποίες έχουν ως εξής:
και 12 του ν. 2232/1994 (Α’ 140)
καταργούνται, από τη δημοσίευση Άρθρο 1
του παρόντος, με την επιφύλαξη του
Σύσταση - αρμοδιότητες
άρθρου 12.
1.
Συνιστάται
Οικονομική
και
Κοινωνική Επιτροπή (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
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περιφερειακής
ανάπτυξης,
επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας
καταναλωτή και ανταγωνισμού. Στην
έννοια των θεμάτων αυτών δεν
περιλαμβάνεται ο Προϋπολογισμός.
Στα παραπάνω θέματα η έκφραση
γνώμης της Ο.Κ.Ε. είναι υποχρεωτική
πριν από την ψήφιση αντίστοιχων
τυπικών νόμων.
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, μπορεί να εκφέρει γνώμη και
για κάθε άλλο θέμα που, λόγω της
σοβαρότητάς του, θα το ζητήσει ο
αρμόδιος υπουργός.

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, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των τριάντα (30)
ημερών και μεγαλύτερη των σαράντα
πέντε
(45)
ημερών
από
τη
γνωστοποίηση σε αυτή του θέματος.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας των
σαράντα πέντε (45) ημερών η έλλειψη
σχετικής γνώμης δεν εμποδίζει τη λήψη
σχετικής απόφασης. Σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις η παραπάνω
προθεσμία των σαράντα πέντε (45)
ημερών μπορεί να συντμηθεί στις
δεκαπέντε (15) ημέρες.
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3. Η γνώμη περιέχει ανάλυση του
τιθέμενου θέματος, τις εκτιμήσεις και
τις προτάσεις της Επιτροπής.
4. Η Ο.Κ.Ε. για την τεκμηρίωση της
γνώμης της μπορεί να συνιστά ομάδες
έρευνας από ειδικούς ή να χρησιμοποιεί
εμπειρογνώμονες, καθώς και να
συνεργάζεται απευθείας με τα αρμόδια
υπουργεία ή τις επί μέρους υπηρεσίες
τους, με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης,
με
δημόσιες
επιχειρήσεις
και
δημόσιους
οργανισμούς κοινής ωφελείας. Οι
παραπάνω υπηρεσίες και φορείς
υποχρεούνται να παρέχουν κάθε
διαθέσιμη πληροφορία και κάθε
στοιχείο που ζητείται γις την
τεκμηρίωση, εφόσον δεν θίγονται
θέματα επιχειρηματικού απορρήτου.
5. Εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων,
εφόσον καλούνται να αναπτύξουν
προφορικώς τη γνώμη τους στις
συνεδριάσεις της ολομέλειας η της
εκτελεστικής επιτροπής, υποχρεούνται
να προσέλθουν σε αυτές.
6. Για την ολοκλήρωση των ερευνών και
την τεκμηρίωση των προτάσεών της, η
Ο.Κ.Ε. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με
οποιονδήποτε τρίτο.

Άρθρο 3- Συγκρότηση
1. Η Ο.Κ.Ε. αποτελείται από τον
Πρόεδρο και άλλα "εξήντα δύο" μέλη τα
οποία συνθέτουν τρεις ομάδες με ίσο
αριθμό μελών.
2. Από αυτές η πρώτη ομάδα
εκπροσωπεί τους εργοδότες, η δεύτερη
τους εργαζομένους και η τρίτη λοιπές
κατηγορίες.
3. Τα μέλη
ορίζονται: α)
Σύνδεσμο
Βιομηχανιών

της πρώτης ομάδας
ανά τέσσερα από το
Επιχειρήσεων
και
(Σ.Ε.Β.), τη Γενική
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Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών,
Βιοτεχνών,
Εμπόρων
Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ένωση Εμπορικών
Συλλόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Σ.Ε.), το
Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και β) ανά ένα
από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,
την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το
Σύνδεσμο
Ανωνύμων
Τεχνικών
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης (Σ.Α.Τ.Ε.), την Ομοσπονδία
Κατασκευαστών-Οικοδομικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΜ.Κ.ΟΈΈ.).
4. Στη δεύτερη ομάδα δεκατέσσερα
μέλη ορίζονται από τη Γενική
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Ε.) και έξι από την Ανώτατη
Διοίκηση
Ενώσεων
Δημοσίων
Υπαλλήλων (Α.ΔE.Δ.Υ.) επιλεγόμενα
κατά το δυνατόν από διαφορετικούς
κλάδους.
5. Στην τρίτη ομάδα τα μέλη ορίζονται:
α) τέσσερα από την Πανελλήνια
Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών
Συνεταιρισμών (ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ.) και δύο
από
τη
Γενική
Συνομοσπονδία
Αγροτικών
Συλλόγων
Ελλάδος
(ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ.), β) ένα μέλος που ασκεί
ελευθέριο
επάγγελμα
από
τη
Συντονιστική Επιτροπή Δικηγόρων, τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την
Κεντρική
Ένωση
Επιμελητηρίων
Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας, το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας, γ) ανά έναν (1) εκπρόσωπο
από τους καταναλωτές, τις οργανώσεις
προστασίας περιβάλλοντος, την Εθνική
Συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία,
τις οργανώσεις για θέματα ισότητας των
δύο φύλων δ) δύο (2) μέλη της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και ε)
δύο (2) μέλη της Κεντρικής Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας, στ. έως και δύο
μέλη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία
Πολυτέκνων
Ελλάδος
με
τους
αναπληρωτές τους.
6. Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται και τα
αναπληρωτικά μέλη, εφόσον ο
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αντίστοιχος φορέας προτείνει και
αναπληρωτικά μέλη. Τα τελευταία
αναπληρώνουν
τα
τακτικά
σε
περίπτωση που κωλύονται ή εκλείψουν
για οποιονδήποτε λόγο. Στην τελευταία
περίπτωση η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι
να ορισθεί νέο τακτικό μέλος, η θητεία
του οποίου λήγει με τη θητεία των
υπόλοιπων μελών.
7. 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.
Με
εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται οι
όροι
αναγνώρισης
της
αντιπροσωπευτικότητας
μιας
εκπροσωπούμενης οργάνωσης.
8. 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
Εθνικής Οικονομίας. Στη συνέχεια, η
πρόσκληση αποστέλλεται από την Ο.Κ.Ε.
τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της
θητείας της στους μετέχοντες φορείς.
9. Η Ο.Κ.Ε. συγκροτείται σε σώμα με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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 το δημόσιο τομέα.
11. Η θητεία των μελών της Ο.Κ.Ε. είναι
τετραετής, αρχίζει την επόμενη από τη
δημοσίευση της υπουργικής απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
είναι ανανεώσιμη. Τα μέλη της όμως
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

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
συνιστά επιτροπές εργασίας. Οι
αρμοδιότητες, η Συγκρότηση και η
λειτουργία τμημάτων της ολομέλειας
και
των
επιτροπών
εργασίας
καθορίζονται από τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας.
Άρθρο 5- Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε.
1. Η Ολομέλεια είναι αρμόδια για την
έγκριση
των
αποφάσεων
του
Συμβουλίου
Προέδρων,
για
τη
διατύπωση της γνώμης, την έκδοση
κανονισμών
που
αφορούν
την
οργάνωση ή τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε.,
καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα
που δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.
2. Η Ολομέλεια μπορεί με πλειοψηφία
των 2/3 του όλου αριθμού των μελών
της να αναθέτει την έκφραση γνώμης
για ορισμένο θέμα στην Εκτελεστική
Επιτροπή. Μπορεί επίσης με την ίδια
πλειοψηφία να διαχωρίζει την Ο.Κ.Ε. σε
τμήματα προσωρινά ή οριστικά μετά
από πρόταση του Συμβουλίου των
Προέδρων και της Εκτελεστικής
Επιτροπής, με ανάλογη εκπροσώπηση
των τριών ομάδων. Η Ολομέλεια
εγκρίνει τη σύνθεση και τον αριθμό των
μελών κάθε τμήματος. Ο Πρόεδρος και
τα μέλη κάθε τμήματος έχουν διετή και
ανανεώσιμη θητεία. Ο Πρόεδρος
εκλέγεται από την Ολομέλεια, μετά από
πρόταση της ομάδας που έχει κάθε
φορά την προεδρία του αντίστοιχου
τμήματος. Τα μέλη ορίζονται από τις
ομάδες. Την επιστημονική στήριξη του
τμήματος αναλαμβάνει ο επιστημονικός
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συνεργάτης της Ο.Κ.Ε. που διαθέτει την
ανάλογη εξειδίκευση.
3. Τα μέλη, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, ενεργούν με
ανεξαρτησία γνώμης.
4.
Η
Ολομέλεια
συνέρχεται
υποχρεωτικά σε δύο συνεδριάσεις το
χρόνο, μία φορά ανά εξάμηνο και
οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του
Προέδρου. Η πρόσκληση κοινοποιείται
πέντε 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
αντικατάσταση του.
5. Η γνώμη της Ο.Κ.Ε. διαβιβάζεται στον
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας 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.
6. Για το σχηματισμό γνώμης, 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 1/3 των προταθέντων
μελών. Οι απόψεις της μειοψηφίας
αναφέρονται στην απόφαση, εφόσον
αυτές καλύπτουν το 1/3 των παρόντων
μελών και σε κάθε περίπτωση δέκα (10)
τουλάχιστον μέλη.
7. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της
χειρός, εκτός αν ο πρόεδρος προκρίνει
την ονομαστική ψηφοφορία.
Άρθρο 6- Εκτελεστική Επιτροπή
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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.
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 ορισθεί.
3. Η εκτελεστική επιτροπή, αν δεν
αποφασίζει άλλως η ολομέλεια,
διαχειρίζεται τα τρέχοντα θέματα της
Ο.Κ.Ε.,
προβαίνει
στη
συλλογή
πληροφοριών και στην προπαρασκευή
των προτάσεων για τις γνώμες που
εκφέρει η Ο.Κ Ε, τις οποίες και
υποβάλλει προς τελική ψήφιση στην
ολομέλεια και καταρτίζει τα σχέδια
κανονισμών. Για το σκοπό αυτόν
συνιστά επιτροπή και ορίζει έναν κύριο
εισηγητή
και
ενδεχομένως
και
συνεισηγητή
που
ανήκουν
σε
διαφορετική ομάδα. Μπορεί ακόμη να
συνιστά, με σύμφωνη γνώμη του
προέδρου, τις προβλεπόμενες από το
άρθρο 2 ομάδες έρευνας ή να προτείνει
τον ορισμό εμπειρογνώμονα.
4. Για το σχηματισμό γνώμης 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 τα θέματα αυτά
μπορούν να ρυθμιστούν διαφορετικά.
5. Η εκτελεστική επιτροπή συνέρχεται
ύστερα από πρόσκληση του προέδρου,
η οποία κοινοποιείται τρεις (3) ημέρες
πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
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6. Στις συνεδριάσεις και τις συζητήσεις
της ολομέλειας και της εκτελεστικής
επιτροπής μπορούν να μετέχουν χωρίς
ψήφο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας,
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
Εθνικής Οικονομίας.
7. Μπορεί, επίσης, με απόφαση του
προέδρου να μετέχουν χωρίς ψήφο και
τρίτα πρόσωπα, που η παρουσία τους,
λόγω των ειδικών γνώσεών τους,
κρίνεται αναγκαία.
8. Η παρουσία χωρίς ψήφο Βουλευτών,
Ευρωβουλευτών ή εκπροσώπων της
δημόσιας διοίκησης ή δημόσιων
οργανισμών καθορίζεται με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
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 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
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ίδια παραπάνω διαδικασία
πλειοψηφία από την Ολομέλεια.

και

2. Για την πρόταση του υποψήφιου
Προέδρου, η Ολομέλεια συνέρχεται με
πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομίας
και 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 εκπροσωπεί την Ο.Κ.Ε.,
έχει την ευθύνη της δράσης της Ο.Κ.Ε.,
διευθύνει τις συνεδριάσεις του
Συμβουλίου Προέδρων, της Ολομέλειας
και της Εκτελεστικής Επιτροπής,
καθορίζει την ημερήσια διάταξη
λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις που
διατυπώνουν τα μέλη και προβαίνει στη
θεώρηση των πρακτικών. Η εγγραφή
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της
Ολομέλειας που τη ζήτησαν είκοσι
τουλάχιστον μέλη είναι υποχρεωτική.
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 2/3 του όλου αριθμού
των μελών της ομάδας. Η θητεία των
αντιπροέδρων δεν είναι ανανεώσιμη. Η
σύγκλιση 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.
6. Η εκλογή των λοιπών μελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται από την
Ολομέλεια με μυστική ψηφοφορία.
Άρθρο 8 -Συμβούλιο Προέδρων
1. Συνιστάται στην Ο.Κ.Ε. Συμβούλιο
Προέδρων.
Το Συμβούλιο Προέδρων αποτελείται
από τους προέδρους των τριτοβάθμιων
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οργανώσεων που είναι μέλη της Ο.Κ.Ε.,
σύμφωνα με τις παραγράφους 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 καθήκοντα 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 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 ημέρες
πριν από την ημερομηνία της
συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.
προεδρεύει των συνεδριάσεων του
Συμβουλίου.»
10. Η υφιστάμενη σύμβαση εργασίας
του Γενικού Γραμματέα της Ο.Κ.Ε.
λύεται τέσσερις μήνες μετά τη
δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για τη λύση της υφιστάμενης
εργασιακής σχέσης εφαρμόζεται η
εργατική νομοθεσία για τις συμβάσεις
εργασίας αορίστου χρόνου.
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Άρθρο 9- Γενικός Γραμματέας
1. Των υπηρεσιών της Ο.Κ.Ε. προΐσταται
Γενικός Γραμματέας, τα προσόντα του
οποίου
καθορίζονται
από
τον
Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας 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 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 το διορισμό του. Αν
είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι.
Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού
Τομέα, του χορηγείται άδεια κατά τη
διάρκεια της θητείας του στην Ο.Κ.Ε.. Οι
αποδοχές του βαρύνουν τις πιστώσεις
της Ο.Κ.Ε. και καθορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών μετά από
γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η
θητεία του λογίζεται ως πραγματική
υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και
κατά τη διάρκεια 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
συνιστάται
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αυτοδικαίως και καταργείται με την
αποχώρηση του από το φορέα.
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 και του δημόσιου
τομέα. Η Ολομέλεια καταρτίζει κάθε
χρόνο τον προϋπολογισμό και εγκρίνει
τον απολογισμό.
Άρθρο 11 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με προεδρικά διατάγματα, που
εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
έπειτα από γνώμη της ολομέλειας,
καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων του
επιστημονικού και του διοικητικού
προσωπικού της Ο.Κ.Ε., τα απαραίτητα
προσόντα τους και ο αριθμός των προς
κάλυψη θέσεων. Το επιστημονικό
προσωπικό, όπως και το διοικητικό
προσωπικό της Ο.Κ.Ε. προσλαμβάνονται
μέσω Α.Σ.Ε.Π.. Το προσωπικό που
προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο
στηρίζει επιστημονικά το έργο της
Ο.Κ.Ε.. Του επιστημονικού προσωπικού
προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας ο
οποίος συντονίζει και έχει την
επιστημονική
ευθύνη
του
γνωμοδοτικού έργου της Ο.Κ.Ε. Στις
διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες
της Ο.Κ.Ε. προΐσταται ο Διευθυντής
Διοικητικών
και
Οικονομικών
Υποθέσεων. Η θητεία του είναι
τετραετής και ανανεώσιμη, ύστερα από
αξιολόγηση από την Εκτελεστική
Επιτροπή, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης, όπως αυτά καθορίζονται
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από
τον
Εσωτερικό
Κανονισμό
Λειτουργίας. Ο Διευθυντής Οικονομικών
και Διοικητικών Υποθέσεων προέρχεται
από το διοικητικό προσωπικό της Ο.Κ.Ε.
2. Οι θέσεις επιστημονικού και
διοικητικού προσωπικού είναι δυνατόν
να καλύπτονται με αποσπάσεις
υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα, με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Οικονομίας, ύστερα από πρόταση της
Ο.Κ.Ε..
3. Η Ο.Κ.Ε. καταρτίζει κανονισμούς, που
δημοσιεύονται με αποφάσεις των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών και είναι οι εξής:
α. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.
β. Κανονισμός για τις προσλήψεις και
την κατάσταση προσωπικού.
γ. Κανονισμός προμηθειών, αμοιβών,
αποζημίωσης μελών και προέδρου,
λοιπών
δαπανών
και
γενικής
διαχείρισης πόρων.
Για τον τελευταίο αυτόν κανονισμό
απαιτείται έγκριση των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Με τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας καθορίζονται όλα τα
θέματα, τα οποία με ρητή διάταξη
αναφέρονται σε αυτόν, καθώς και κάθε
άλλο 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. Μέχρι την έγκριση του
εσωτερικού κανονισμού τα σχετικά με
τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε. θέματα
ρυθμίζονται από την εκτελεστική
επιτροπή, εκτός αν άλλως αποφασίσει η
ολομέλεια.
5. Η κατάρτιση των πρώτων κανονισμών
γίνεται από επταμελή επιτροπή,
αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο
του Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ένωσης
Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος, της
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Α.Δ.Ε.Δ.Υ., της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και δύο
εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε.. Η Επιτροπή
μετά το πέρας του έργου της υποβάλλει
τον κανονισμό στην ολομέλεια της
Ο.Κ.Ε. προς ψήφιση.

