
ΕΙΣ ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «Περί διοικήσεως τώνΝ.Π.Δ.Δί 

’Οργανισμών κλπ». s

Πρύς τήν Βουλήν των *Ελλήνων

Εις τήν δομήν όργανώσεως των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, ’Οργανισμών, 'Ιδρυμάτων κλπ., βασικόν 
βργανον αποτελεί τό συλλογικόν όργανον διοικήσεως τούτων. 
Τούτου δοθέντος καί λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι τα Ν.Π.Δ.Δ. 
κλπ., ώς άποκεντρωμέναι δημόσιαι ύπηρεσίαι έπιτελοϋν 
σκοπούς έμπίπτοντας εις τά πλαίσια τών θεμελιωδών υπο
χρεώσεων τοΰ Κράτους, προς τό κοινωνικόν σύνολον, είναι 
προφανές τό άμεσον ενδιαφέρον της Πολιτείας διά την πρόσ
φορου σύνθεσιν καί άποτελεσματικήν λειτουργίαν τών Δ. 
Συμβουλίων.

Περαιτέρώ'δίά- τοΰ. αυτού παρέχεται, ή- έξουσιοδότησις 
δπως διά Υπουργικών ’Αποφάσεων τοΰ άρμοδίου 'Υπουρ- 
γοϋ ενεργή θή ή άνασυγκρότησις τών Δ. Συμβουλίων, βάσει 
της νέας κατά τά άνω συνθέσεως τούτων. ι
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σκοπών καί της άποστολής των, στενώς συνυφασμένων μέ 
ουσιώδη συμφέροντα τών εργαζομένων (σύνταξις - υγειονο
μική περίθαλψις).

Ειδικώτερον καθιεροϋνται ώρισμένοι κανόνες - πλαίσια, 
άναφερόμενοι εις τον άριθμόν τών μελών, εις την τριμερή 
σύνθεσιν τών Συμβουλίων, τον τρόπον άναδείξεως ή 
ύποδείξεως τών εκπροσώπων τών τάξεων καί εις τά προσόντα 
τοΰ Προέδρου.

■'Υπό τό- φως τών άνωτέρω έκτεθέντων, ή ύφισταμένη 
σήμερον κατάστασις εις τά της διοικήσεως τών Ν.Π.Δ.Δ. 
κλπ. παρουσιάζει εικόνα, ήτις ούδόλως συντελεί εις την 
ορθήν άντιμετώπισιν τών άνωτέρω σκοπών.

’Αρκεί νά λεχθή προς τοϋτο δτι τό νομικόν καθεστώς 
δπερ διέπει τήν διοίκησιν τών πλείστων Ν.Π.Δ.Δ. κλπ., 
καί οπερ είναι εκείνο τό όποιον έθέσπισαν Κυβερνήσεις 
της έπταετίας 1967 - 1974, συντίθεται άπό σειράν απλών 
'Υπουργικών ’Αποφάσεων, τών πρώτων ετών τής διακυ- 
βερνήσεως τής Χώρας υπό τής δικτατορίας, έκδοθεισών 
κατ’ έξουσίοδότησιν νόμων θεσπισθέντων κατά τούς πρώ
τους μήνας τής έπταετίας,· έν 6ψει τών κατά τήν έποχήν 
έκείνην κρατουσών συνθηκών καί άντιλήψεων καί τών 
άνάγκών τής μορφής καί τής καταστάσεως εκείνης.

Περαιτέρω πρέπει νά ύπογραμμισθή ότι αί τοιαϋται, 
περί συνθέσεως τών Δ. Συμβουλίων, 'Υπουργικά! ’Αποφά
σεις, παρά τήν φύσιν καί τήν σοβαρότητα τοΰ αντικειμένου 
των, δέν είχον κάν δημοσιευθή. διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνησεως, στέρούμεναι οΰτω τής στοιχειώδους δημοσιό- 

^τητος ή οποία ηροσήκει εις την φύσιν τής κανονιστικής 
πράξεως. . _ . . ■ ./

γ Έκ των λόγων τούτων έκρίθη οΰχί απλώς χρήσιμος άλλ’ 
απολύτως αναγκαία ή ριζική άντιμετώπισις τοΰ θέματος, 

.ήτις καί επιδιώκεται διά τοΰ υπό κρίσιν σχεδίου Νόμου.
Έπί τή ευκαιρία έκρίθη έπιβεβλημένον, δπως προκειμέ-, 

you περί Νομικών Προσώπων ίδιαζούσης ’Εθνικής,Κοινω
νικής καί Οικονομικής σημασίας, (’Ασφαλιστικών ’Οργα
νισμών Νοσοκομείων, 'Ιδρυμάτων Προνοίας κλπ.), τεθή 
τέρμα 'εις τήν άσυνάρτητον κατάστασιν, ήτις διέπει τά τής 
διοικήσεως τούτων, έπί άμέσω βλάβη τής όμαλής λειτουρ
γίας των, όφειλομένην βασικώς εις τήν δλλειψιν κατευθυντη
ρίων γραμμών διαμορφουμένων κατόπιν έπισταμένης σταθμί- 
σεως τής φύσεως τών σκοπών καί τών αναγκών τών έν 
λόγω ’Οργανισμών. Έκρίθη ουτω σκόπιμον δπως καθιε
ρωθούν διά Νόμου υγιείς άρχαί καί κανόνες - πλαίσια, 
έντός τών οποίων θά είναι υποχρεωμένη νά κινήται ή άπο- 
φασίζουσα ’Αρχή έπυ θεμάτων άφορώντων εις τήν σύνθεσιν 
κλπ., τών Δ. Συμβουλίων τών ’Οργανισμών τούτων.

Αί άρχαί αύται άναφέρονταί είς τά βασικής σημασίας 
θέματα τά άφορώντα ςίς τήν σύνθεσιν τών Δ.Σ. ήτοι τήν 
αριθμητικήν δύναμ'.ν τούτων, τήν έκπροσωπευτικήν Ιδιό
τητα τών μελών, τόν τρόπον έπιλογής τούτων, τήν διαδι
κασίαν συγκροτήσεως κλπ.

Ειδικώτερον :
Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου, παρέχε

ται ή έξουσιοδότησις δπως διά κοινών 'Υπουργικών Άπο- . 
φάσεων έκδιδομένων έντός τακτής προθεσμίας 1 έτους, 
προτάσει τοΰ έποπτεύοντος 'Υπουργού καί τοΰ 'Υπουργοΰ 
Προεδρίας Κυβερνησεως όρισθοΰν τά τής συνθέσεως καί 
λειτουργίας έν γένει τών Δ. Συμβουλίων τών Ν.Π.Δ.Δ., 
τών έν διοικητική άποκεντρώσει τελουσών δημοσίων υπη
ρεσιών καί τών Ειδικών Λογαριασμών. -

Διά τοΰ άρθρου 3 έπεκτείνεται ή έφαρμογή τών ρυθμίσεων 
τοΰ άρθρου 1 καί ένίων έκ τών κανόνων - πλαισίων τοΰ 
άρθρου 2 καί έπί τών πάσης φύσεως Νοσηλευτικών 'Ιδρυ
μάτων, Σχολών Νοσηλευτικού Προσωπικού κλπ. Διά τού 
αυτού άρθρου είσάγονται είδικαί ρυθμίσεις διά τό Δ.Σ. 
τών Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων τών συσταθέντων δυνάμει 
δωρεών ή κληροδοσιών καί κατοχυρούται ή συμμετοχή, 
ώς μελών τών Δ.Σ., τών προσώπων τά όποια προβλέπει 
ή οικεία διαθήκη ή δωρεά. . ’

• Έν άρθρω 4 προβλέπεται ή άνάλογος έφαρμογή τών ορι
σμών τού άρθρου 1, τού άρθρου 2 παρ. 2 καί 6 καί τού άρθρου 
3 παρ'. 2 καί 3, έπί τών 'Ιδρυμάτων Κοινωνικής Προνοίας 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τών έπιχορηγουμένων οπωσ
δήποτε ύπό τού Δημοσίου. ’ · . ' ' . \

Τέλος διά τού άρθρου 6 προβλέπεται ή ευχέρεια έφαρμο- 
γής τών διατάξεων τού άρθρου 1 τού σχεδίου καί έπί τών 
λοιπών πάσης φύσεως γνωμοδοτικής ή άπαφασιστικής 
Συμβουλίων καί Επιτροπών τών Δημοσίων έν γένει υπη
ρεσιών ,τών Ν.Π.Δ.Δ. καί τών Ειδικών Λογαριασμών.

V ■ \ Έν’Αθήναις τή 30 Δεκεμβρίου 1975
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ...
■Περί τής διοικήσεως τών Ν.Π.Δ.Δ., ’Οργανισμών κλπ:

. . . , Άρ&ρον 1'./ I .·' - -ι . · ι .1
1. Τά τής συνθέσεως καί λειτουργίας έν γένει τών Διοικη

τικών Συμδουλίων (νητεία, λήύις αποφάσεων, προσόντων με
λών κλπ.) τών Νομικών Π ροσώπων Δημοσίου Δικαίου

• (Ν.Π.ΔΔ.), τών έν διοικητική αποκεντρώσει τελουσών αυ
τοτελών δημοσίων υπηρεσιών καί τών Εΐΐδικών Λογαριασμών, 
ορίζονται διά κοινών αποφάσεων έκδιδομένων, όπο τοΰ Ύπουρ- . 
γοΰ Προεδρίας Κυδερνήσεως καί τοΰ έποπτεύοντος τό Ν.Π, ■> 
Δ.Δ. ή υπηρεσίαν ή Λογαριασμόν 'Υπουργού έντός ενός έτους 
άπό τής δημοτιεύσεως τού παρόντος Νόμου. Τά τής άποζη- 
μιώσεως τών μετεχόντών είς τά άνω Διοικητικά Συμ&ουλια 
κα-3ορίζσνται διά Κοινών ’Αποφάσεων τοΰ- αρμοδίου Ύπουργου 
καί τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυδερνήσεως καί Οικονομι
κών.

2. Άπό τής πρώτης τοΰ μηνός τού έπομενου τής δημοσιεύ-
σεως έκάστης τών 'Υπουργικών ’Αποφάσεων, περί ών ή 
προηγούμενη παράγραφος λήγει ή -S-ητεία τοΰ Προέδρου και 
τών Μελών τοΰ υφισταμένου Διοικητικού Συμδουλιου, πλην, 
έξακολου-δεί νομίμως λειτουργούν έούτο μέχρι τής κατά τήν - 
έπομένηυ παράγραφον συγκροτήσεως . τοΰ νέου Διοικητικού 
Συμδουλιου, δάσει τής, κατά τήν παράγραφον 1 τοΰ παρόντος 
άρ-δρου, νέας συν-δέσεως. . ι ■


