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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση ·για την τροποποίηση και συμπλήρωση 
του Κώόικος Κανονισμού Εργασιών της Βουλής 

(Μέρος Κοινοβουλευτικό>·

Είναι κοινή όλων διαπίστωση η έλλειψη διαφάνειας και στην ε
πιλογή των τοποθετουμένων προσώπων επικεφαλής Δημοσίων Ε
πιχειρήσεων. Τραπεζών και εν γένει Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 
και στην υπ' αυτών διαχείριση των εμπιστευμένων εις αυτους κρα
τικών κεφαλαίων και προμηθειών.

Στο άτοπο αυτό προτίθενται να θέσουν φραγμό κατά το δυνα
τόν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού της Βουλής, 
συμπληρώνουσες έτσι το υφιστάμενο κενό περί κοινοβουλευτικού 
ελέγχου της Κυβερνήσεως.

Με την πρώτη των τροποποιήσεων (του όρθοου 1) συνκροτεί- 
ται Επιτροπή εκ μελών του Κοινοβουλίου αρμοδία επί συγκεκρι
μένων, αποκλειστικώς μνημονευομένων Δημοσίων Επιχειρήσεων, 
Τραπεζών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

Η εν λόγω Επιτροπή γνωμοδοτεί προς τον οικείο Υπουργό επί 
της καταλληλοτητος και της εν γένει αξιουμένης πνευματικής κο: 
ηθικής ακτινοβολίας του προτεινομένου προς διορισμό σε θέσεις 
Διοικητών, Προέδρων Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυνόντων 
Συμβούλων των κατά τα ανωτέρω Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τρα
πεζών κ.λπ.. Η γνωμοδότηση (απλή) υποβάλλεται μετ ακρόαση 
του εν λόγω προσώπου. Και δη εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
πέντε (5) το πολύ ημερών από της δημοσίας συνεδριάσεως της 
Επιτροπής, κατά την οποία έλαβε χώρα η ακρόαση.

Με την δευτέρα τροποποίηση (άρθρα 2 και 3) εισάγεται ο θε
σμός της ακροάσεως μελών της Κυβερνήσεως και Υφυπουργών, 
όπως επίσης και διορισμένων δημοσίων πολιτικών και στρατιωτι
κών υπαλλήλων και κρατικών εν γένει λειτουργών. Η ακρόαση λαμ
βάνει χώρα ενώπιον ειδικών Υποεπιτροπών, συγκροτουμένων 
στους κόλπους των Διαρκών της Βουλής Επιτροπών. Ειδικώς οι 
ακροάσεις των εκπροσώπων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης πε
ριορίζονται σε θέματα προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων της 
Χώρας και ο Υπουργός των Εξωτερικών δύναται να αρνηθεί την 
παροχή πληροφοριών αναγομένων σε διεξαγόμενες διαπραγμα
τεύσεις εθνικής σημασίας. Για τις διαπραγματεύσεις αυτές η ε
νημέρωση έχει γενικό χαρακτήρα και γίνεται μόνον από τον 
Υπουργό.

Αυτή είναι σε βασικές γραμμές η οικονομία των προτεινομένων 
τροποποιήσεων του Κανονισμού της Βουλής. Σχετικώς, ιδιαίτερη 
ϊλήφθη πρόνοια, όπως οι τροποποιήσεις αυτές συνταχθούν μετά 
ιης δεούσης επιστασίας και προσοχής και συγκροτηθούν εντός 
rou από το πολίτευμα χαοασσομένου ορίου του κοινοβουλευτι- 
ιού ελέγχου επί της Κυβερνήσεως και προς υποβοήθηση αυτού.
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για την τροποποίηση και συμπλήρωση 
του Κώόικος Κανονισμού Εργασιών της Βουλής 

(Μέρος Κοινοβουλευτικό)

Άρθρο ι
Μετά το άοθρο 49 του Κανονισμού της Βουλής τίθεται νέο άρ

θρο 49Α. το οποίο έχει ως εξής:

• Άρθρο 49Α
1. Στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου, ο Πρόεδρος της Βου

λής συνκοοτει εκ των μελών της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρή
σεων. Τραπεζών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

Η Επιτροπή λειτουργεί καθ'όλη τη διάοκειο της βουλευτικής 
περιόδου, περιλαμβανόμενου και του μεταξύ των συνόδων χρόνου.

Σ. Η κατά την παρ. ι του παρόντος άρθρου Επιτροπή συγκρο
τείται από δεκαπεντε (15) βουλευτές, στους οποίους περιλαμβά
νονται ο Πρόεδρος της Βουλής και οι Αντιπρόεδροι αυτής.

Οι βουλευτές λαμβάνονται κατ αναλογία της δυνάμεως των Κοι
νοβουλευτικών Ομάδων και των Ανεξαρτήτων, συνυπολογίζομε- 
νης και της προελεύσεως του Προεδρείου. Οι διατάξεις των 
άρθρων 25 παρ. 9 και 31 παρ. 5 και 6 του Κανονισμού έφαρμόζο- 
ντα. αναλόγως.

3. Η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου Επιτροπή διατυπώ
νει γνώμη για την καταλληλότητα των προτεινομένων προς διο
ρισμό σε θέσεις Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητού 
ή Διευθύνοντος Συμβούλου των αναφερομένων στην παράγραφο 
5 του παρόντος άρθρου Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. Προς τούτο ο υπουργός, ο ασκών 
την εποπτεία επί της Δημοσίας Επιχειρήσεως, της Τραπέζης ή του 
Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Ε
πιτροπής την πρόθεσή του να προβεί στο διορισμό συγκεκριμέ
νου προσώπου ως Ποοέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως 
Διοικητού ή ως Διευθύνοντος Συμβούλου, αναλόγως στη θέση ε
νός εκ των κατά την παρ. 5 του παρόντος άρθρου αναφερομένων 
νομικών προσώπων και υποβάλλει ταυτοχρόνως βιογραφικό ση
μείωμα του προτεινομένου περιέχον τα τυπικά και ουσιαστικά προ
σόντα του. Εντός πέντε (5) το πολύ ημερών από της υποβολής του 
βιογραφικού σημειώματος, η Επιτροπή συνέρχεται σε δημόσιο συ 
νεδρίαση, κατά την οποία οκροάται τον προτεινόμενο και εντός 
πέντε (5) το πολύ ημερών από της δημοσίας συνεδριάσεως διατυ
πώνει στον προτείνοντα υπουργό με έγγραφη έκθεση τη γνώμη 
της πεοί του προτεινομένου. Στην έκθεση καταχωρίζεται και η γνώ
μη της τυχόν μειοψηφίας.

4 Η απρακτη πάροδος οιασδήποτε των προθεσμιών της προη 
γούμενης παραγράφου επιτρέπει στον οικείο υπουργό το διορι
σμό του προταθεντος και άνευ γνώμης της Επιτροπής.

5. Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Τράπεζες και οι Οργανισμοί Κο; 
νής Ωοελείας, επί των οποίων εφαρμόζεται το παρόν αοθρο. ει 
ναι αποκλειστικώς οι εξής:

α. Τραπεζα της Ελλάδος
β. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.ϊ
γ. Εμπορική Τραπεζα ιης Ελλάδος
δ. Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεω.' (Ε τ β.Α.)
ε. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
στ. Κτημάτική Τράπεζα της Ελλάδος
ζ. Δημόσιο Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.)
η. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.)
6. Ολυμπιακή Αεοοποσία
ι. Οργανισμός Σιδηροδσόμων Ελλάδος ίΟ.Σ.Ε.)
ια. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.ί
ιβ. Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ο.)
ιγ. Ελληνικά Διυλιστήριο Ασπροπύργου (ΕΛ.Δ.Α.)
ιδ. ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)
ιε. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
ιστ. Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.
ιζ. Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.)


