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Ππορ
ηα μέλη ηηρ Βοςλήρ ηων Δλλήνων

Αξιόηιμοι κύπιοι Βοςλεςηέρ,
Το Οικονομικό Δπιμεληηήπιο ηηρ Δλλάδαρ (ΟΔΔ), είναι ο Φοπέαρ ηων 90.000
Οικονομολόγων πος ιδπύθηκε ηο 1980 με ηο Ν. 1100/80 και ζύμθωνα με ηο
θεζμικό ηος πλαίζιο είναι ο επιζηημονικόρ ζύμβοςλορ ηηρ πολιηείαρ και ηηρ
κοινωνίαρ.
Σσεηικά με ηην ηποπολογία πος καηαηέθηκε ζηο ζσέδιο Νόμος «Δνζωμάηωζη
ζηο Δλληνικό δίκαιο Α ηηρ απόθαζηρ πλαίζιο 2008/909/ΓΔΖ ηος Σςμβοςλίος
ηηρ 27ηρ………..» με θέμα:
«Μέηπα για ηην ανηιμεηώπιζη ηων επιπηώζεων ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ και ηην
ενίζσςζη ηηρ απαζσόληζηρ: κίνηηπα για ηη πύθμιζη σπεών μικπών
επισειπήζεων και επαγγελμαηιών ππορ σπημαηοδοηικούρ θοπείρ και έκηακηερ
διαδικαζίερ πύθμιζηρ οθειλών επισειπήζεων».
Το ΟΔΔ ωρ απμόδια δημόζια Απσή ηων οικονομολόγων και λογιζηών
θοποηεσνικών πποηείνει ηην ανηικαηάζηαζη ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 10
«Οπιζμόρ ειδικού διασειπιζηή» με ηο παπακάηω κείμενο:
Ωρ ειδικόρ διασειπιζηήρ οπίζεηαι νόμιμορ ελεγκηήρ ή ελεγκηικό γπαθείο
όπωρ οπίζονηαι ζηον Ν.3693/2008 (Α΄174), ή ελεγκηήρ πηςσιούσορ
ανώηαηηρ ζσολήρ πος είναι μέλορ ηος Οικονομικού Δπιμεληηηπίος ηηρ
Δλλάδαρ και κάηοσορ αδείαρ λογιζηή - θοποηεσνικού Α΄ ηάξεωρ ηος
Ν.2515/1997 (Α΄154) ή δικηγοπική εηαιπεία ζηην οποίαν απαζσολούνηαι με
οποιαδήποηε ζσέζη επγαζίαρ οικονομολόγοι με οικονομοηεσνικέρ γνώζειρ.
Διδικόρ διασειπιζηήρ μποπεί να οπιζηεί και ζύμππαξη πποζώπων εθόζον
ζςμμεηέσει ζε αςηή νόμιμορ ελεγκηήρ ή ελεγκηικό γπαθείο ή ελεγκηήρ

πηςσιούσορ ανώηαηηρ ζσολήρ πος είναι μέλορ ηος Οικονομικού
Δπιμεληηηπίος ηηρ Δλλάδαρ ή δικηγοπική εηαιπεία ζηην οποίαν
απαζσολούνηαι με οποιαδήποηε ζσέζη επγαζίαρ οικονομολόγοι με
οικονομοηεσνικέρ γνώζειρ.
Εηηούμε ηην ανηικαηάζηαζη ηηρ παπαγπάθος με ηην αιηιολογία όηι η
οικονομοηεσνική γνώζη είναι γνώζη πος ηεκμαίπεηαι από ηιρ ζποςδέρ και ηην
επαγγελμαηική δπαζηηπιόηηηα ηος οικονομολόγος και δεν μποπεί να
αποδεισθεί από ηην άζκηζη ηος δικηγοπικού επαγγέλμαηορ.
Παπακαλούμε όπωρ εξεηάζεηε ηο δίκαιο αίηημά μαρ και πποβείηε ζηιρ
απαπαίηηηερ ενέπγειερ για ηην ανηικαηάζηαζη ηηρ ζσεηικήρ παπαγπάθος.
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