
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1 90. Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.  225/1986 
(Α’  91): «Σύσταση και λειτουργία των περιφερει-
ακών τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)».

2 91. Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.  351/1983 
(Α’ 122): «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της 
συνέλευσης των αντιπροσώπων του Οικονομι-
κού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος», 
όπως ισχύει.

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 90  (1)

   Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 225/1986 (Α’ 91): 

«Σύσταση και λειτουργία των περιφερειακών 

τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της 

Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)». 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 1100/1980 «Περί ιδρύ-

σεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδος» (Α’ 295), όπως ισχύει,

β. του π.δ. 326/1983 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουρ-
γία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Επι-
στημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕΕ)» (Α’ 117), 
όπως ισχύει,

γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

δ. του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Το αριθμ. Φ/1/3068/11-5-2016 έγγραφο του Ο.Ε.Ε. 
με θέμα: «Τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαι-
σίου που διέπει τη λειτουργία του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου της Ελλάδας.».

3. Το αριθμ. Φ/2/3781/3-6-2019 έγγραφο του Ο.Ε.Ε. και 
την με αριθμ. 414/5-6-2019 Ειδική Έκθεση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (άρθρο 24 παρ. 5 εδάφ. ε’ του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), με τα οποία βεβαιώνεται ότι οι προ-
τεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλούν δαπάνη στον προϋ-
πολογισμό του Ο.Ε.Ε. ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό.

4. Την αριθμ. 150/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και την αριθμ. 169/2019 γνω-
μοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από 
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 8 του π.δ. 225/1986, αντικαθίσταται ως 

εξής:
«α) Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν όλα τα μέλη 

των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές 
τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας 
συνδρομής του προηγούμενου έτους διενέργειας των 
εκλογών, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 
πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγ-
γραφούν στον Ο.Ε.Ε. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας 
έχουν όλα τα μέλη των Π.Τ. που έχουν εκπληρώσει τις 
ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της ετήσιας συνδρομής του προηγουμένου έτους διε-
νέργειας των εκλογών, τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, 
καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε.Ε. τριάντα τρεις 
(33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα 
της ψηφοφορίας.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 225/1986, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Οι αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται αποδεκτές εφό-
σον: α) έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία της Κ.Δ. 
τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την 
ημέρα της ψηφοφορίας και β) οι υποψήφιοι έχουν εκ-
πληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμ-
βανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου 
της διενέργειας των εκλογών έτους τριάντα τρεις (33) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της ψηφο-
φορίας.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 225/1986,αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του ψηφοφό-
ρου γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή 
διαβατηρίου.».

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 225/1986, οι 
λέξεις «δέκα οχτώ (18)» αντικαθίστανται με τις λέξεις 
«δέκα (10)».

5. Στο τέλος του άρθρου 25 του π.δ. 225/1986 προστί-
θεται παράγραφος 10, ως εξής:

«10. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα της νέας Τοπικής 
Διοίκησης εξακολουθεί να λειτουργεί η απερχόμενη Το-
πική Διοίκηση, η οποία αποφασίζει μόνο για τρέχοντα 
διοικητικά - λειτουργικά θέματα του Π.Τ.».

6. Στο τέλος του άρθρου 30 του π.δ. 225/1986 προστί-
θεται παράγραφος 7, ως εξής:

«7. Αν παραιτηθεί ο Πρόεδρος της Τ.Δ. για οποιονδή-
ποτε λόγο, εκλέγεται νέος Πρόεδρος.».

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 31 του π.δ. 225/1986 δια-
γράφεται η φράση: «ή έχει παραιτηθεί».

8. Στο τέλος του άρθρου 31 του π.δ. 225/1986 προστί-
θεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Αν παραιτηθεί ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμμα-
τέας ή ο Οικονομικός Επόπτης για οποιονδήποτε λόγο, 
η αντικατάσταση του παραιτηθέντος γίνεται με την εκ 
νέου εκλογή του μέλους που παραιτήθηκε.».

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναθέ-

τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δι-
ατάγματος. 

 Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

Ι

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 91  (2)

 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.  351/1983 

(Α’ 122): «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία 

της συνέλευσης των αντιπροσώπων του Οικο-

νομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελ-

λάδος», όπως ισχύει. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 1100/1980 «Περί ιδρύ-

σεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδος» (Α’ 295), όπως ισχύει,

β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

γ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Το αριθμ. Φ/1/3068/11-5-2016 έγγραφο του Ο.Ε.Ε. 
με θέμα: «Τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαι-
σίου που διέπει τη λειτουργία του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου της Ελλάδας.».

3. Το αριθμ. Φ/2/3781/3-6-2019 έγγραφο του Ο.Ε.Ε. 
και την με αριθμ. 415/5-6-2019 Ειδική Έκθεση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (άρθρο 24 παρ. 5 εδ. 
ε’ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με τα οποία βεβαιώνεται 
ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλούν δαπά-
νη στον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε. ούτε στον κρατικό 
προϋπολογισμό.

4. Την αριθμ. 151/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και την αριθμ. 168/2019 γνω-
μοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από 
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 4 του π.δ. 351/1983, αντικαθίσταται ως 

εξής:
«α) Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν όλα τα μέλη 

του Ο.Ε.Ε. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υπο-
χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρο-
μής του προηγούμενου έτους διενέργειας των εκλογών, 
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από 
την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγγραφούν 
στον Ο.Ε.Ε. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 
πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στις 
εκλογές έχουν όλα τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν εκπλη-
ρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανο-
μένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου έτους 
διενέργειας των εκλογών, τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, 
καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε.Ε. τριάντα τρεις (33) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της 
ψηφοφορίας.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 351/1983, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Οι αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται αποδεκτές 
εφόσον: α) έχουν περιέλθει στην αρμόδια για την 
πρωτοκόλλησή τους υπηρεσία του ΟΕΕ τριάντα τρεις 
(33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της 
ψηφοφορίας και β) οι υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει 
τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομέ-
νης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου της 
διενέργειας των εκλογών έτους τριάντα τρεις (33) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της ψη-
φοφορίας.».

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 351/1983, οι 
λέξεις «είκοσι πέντε (25)» αντικαθίστανται από τις λέξεις: 
«δέκα (10)».
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4. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 του π.δ. 351/1983, οι 
λέξεις «δέκα πέντε (15)» αντικαθίστανται από τις λέξεις: 
«δέκα (10)».

5. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 351/1983 αντικαθί-
σταται ως εξής: «Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
του ψηφοφόρου γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής 
του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.».

6. Το εδάφιο β’ της παρ.  3 του άρθρου 21 του 
π.δ. 351/1983, αντικαθίσταται ως εξής: «Παράλληλα απο-
στέλλεται ατομική πρόσκληση με συστημένη επιστολή ή 
ηλεκτρονικά σε όλους τους Αντιπροσώπους, μέσα στην 
ίδια χρονική προθεσμία.».

7. Η παρ. 4 του άρθρου 21, αντικαθίσταται ως εξής: «Η 
πρόσκληση για σύγκληση έκτακτης συνόδου της ΣτΑ 
αποστέλλεται σε όλους τους Αντιπροσώπους με συ-
στημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά πέντε (5) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης. Οι υπόλοιπες 
διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και 
στην προκείμενη περίπτωση.».

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναθέτουμε 

τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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