
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Άρθεον 3.
; -oG σχεδίου νόμου «περί άναδιοργανώσεως των 'Υπη- 

εεσιών τοΰ Ταμείου Παρακαταθηκών κα. Δανείων και 
ευθαισεως σονατών θεμάτων αύτοϋ».

Ποός τή>· Βουλήν τών 'Ελλήνων

Διά τοΰ ΰπο κρίστν σχεδίου νόμου επιδιώκεται : 
α) ή παεοχή έφ’ άπαξ έξουσιοδοτήσεως πρός σύνταξιν 

νέου ’Οργανισμού τοΰ Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δά
νειων. ανευ αύξήσεως τών ’Οργανικών θεσεων δεδομένου 
ότι 6 νΰν ισχύων ’Οργανισμός είναι ό προ 50ετίας συνταχ- 
θεις (Ν.3648/1928) με τινας μεταγενεστέρας τροποποιή- 
σεις καί συμπληρώσεις.

3) ή διατήρησις τής διά τού άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ.36/1973 
παεασχεθείσης παγίας έξουσιοδοτήσεως προς σύστασιν 
Ί ττοκαταστημάτων τού Ταμείου, οσάκις απαιτείται τούτο

ν') ή κύρωσις τής υ: 
φασεως του Ί πουργου 
Διοικητικού Συμβουλίου

π’ άριθ. 138508/649:22.9.77 άπο-
Οίκονομικών δι’ ής ή θητεία τού 
τού Ταμείου ήτις έληγε τήν18.9.77

παεετάθη μέχρι 31.12.19/7.
Εΐδικώτερον, υπό τών έπί μέρους διατάξεων τού σχεδίου 

Νόμου προβλέπονται τά ακόλουθα :

Άρθρον 1.
Έν τώ πλαισίω τής άπό τού έτους 1975 έφαρμοσθείσης 

Κυβερνητικής Πολιτικής άναδιοργανώσεως καί έκσυγχρο- 
νισμού τής Δημοσίας Διοικήσεως έν γένει κρίνεται άπαραί- 
τττος ή σύνταξις νέου ’Οργανισμού τού Ταμείου δεδομένου 
ότι. ό νΰν ισχύων (Ν.3648/1928) ύφίσταται, μέ τινας μετα
γενεστέρας τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις, άπό 50ετίας, 
μή δυνάμενος ν’ άνταποκριθή εις τάς σημερινάς άνάγκας τού 
Τααείου. Οΰτω, παρέχεται έφ’ άπαξ έξουσιοδότησις προς 
σύνταξιν νέου ’Οργανισμού δι’ ού θά έπιδιωχθή ή διάρθρω
σε τών Υπηρεσιών τού Ταμείου έπί συγχρόνων βάσεων, 
διά την εύρυθμον καί άποδοτικωτέραν λειτουργίαν αυτών, 
προς άντιμετώπησιν τού συνεχώς διευρυνομένου δημοσίου 
καί κοινωφελούς χαρακτήρος έργου του.

Διά τού έκδοθησομένου νέου ’Οργανισμού θά ρυθμισθούν, 
μεταξύ άλλων, κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τών άρθρων 
1 καί 2 τού Ν'.51/75, θέματα άναφερόμενα εις τήν άναδιάρ- 
Ορωσιν τών ’Οργανικών μονάδων τού Ταμείου, τά παρά τώ 
Ταμείω λειτουργούντα συμβούλια καί έπιτροπαί, τήν άνα- 
διάρθρωσιν τών οργανικών θέσεων, άνευ αύξήσεως αυτών 
κ-λίπ.

Διά τής ύπ άειθ. 135591/9.6.195/ κοινής άποοάσεωε τών
'Υπουργών Συντονισμού καί Οικονομικών «περί συνθέσεως 
Διοικητικών Συμβουλίων καί Διοικουσών ’Επιτροπών Ν.Π. 
Δ.Δ., άρμοδιότητος 'Ίπουογείου Οικονομικών» (παε. 11) 
ή θητεία τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τού Τααείου Παρα
καταθηκών και Δάνειων ορίζεται τριετής. 'Η θητεία τού 
ώς άνω Συμβουλίου τοΰ συγκροτηθέντος διά τής ύπ’ άριθ. 
136583/764 16.9.1974 άποτάσεως τοΰ 'Υπουργού Οικο
νομικών έληγε τήν 18ην Σεπτεμβρίου 1977 καί έδει διά νέας 
άποοάσεως τού 'Ί πουργού Οικονομικών νά άνασυνκρο- 
τηθή τό Συμβούλιον τούτο διά τήν νέαν τριετή θητείαν αυ
τού. ’Αντί τούτου έξεδόθη ή διά τού παρόντος άρθρου κυ- 
ρουμένη άπόφασις τού 'Υπουργού Οικονομικών διά τής 
όποιας παρετάθη ή ισχύς τής προηγούμενης άποφάσεως μέχρι 
τής 31 Δεκεμβρίου 1977.

'Η ώς άνω άπόφασις, ήτις έδημοσιεύθη εις τό ΦΕΚ 917/ 
23.9.1977 (τεύχος Β') καί διωρθώθη. ώς προς έμφιλοχω- 
ρήσαντα κατά τήν δημοσίευσίν της σφάλματα, εις τό ΦΕΚ 
1074/29.10.1977 (τεύχος Β') έχει ώς ακολούθως :

«Άριθ. 13S508/649
Περί παρατάσεως τής θητείας τού Διοικητικού Συμβου

λίου τού Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
'Εχοντας υπόψη :

ί. Τις διατάξεις : α) της άριθ. 135591/9.6.1967 κοι
νής άποφάσεως τών 'Υπουργών Συντονισμού καί Οικονο
μικών «περί συνθέσεως Διοικητικών Συμβουλίων καί ’Επι
τροπών Ν.Π.Δ.Δ. άρμοδιότητος 'Υπουργείου Οικονομικών» 
(παρ. 11), όπως τροποποιήθηκε μέ τις άριθ. 101301 /ϊ9.7.73 
καί 110500/7.8.1973 όμοιες τού 'Υπουργού παρά τώ Πρω
θυπουργό) καί τού Υπουργού Οικονομικών καί β) τής παρ. 
2 τού άρθρου 3 τού Ν. 618/77.

2. Τήν άριθ. 136583/764/16.9.74 άπόφασή μας «περί 
συγκροτήσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ταμείου 
Παρακαταθηκών καί Δανείων», όπως τροποποιήθηκε με
τις άριθ. 170704/1057/2.12.1974, 149470/877/17.10.1975, 
160193/916/5.11.1975, 25502/86/24.2.76, 42578/225/22.3. 
1977 καί 120430/581/7.9.1977 άποφάσεις μας.

3. Τις ύπηρεσ.ακές άνάγκες, άποφασίζουμε :

Άρθρα 2 καί 4
Διά τού άρθρου 3 τού Ν.Δ. 36/1973 παρεσχέθη παγία 

έξουσιοδότησις διά τον καθορισμόν τών αρμοδιοτήτων καί 
τής όιαρθρώσεως καί λειτουργίας τών 'Υπηρεσιών τού Τα
μείου Παρακαταθηκών καί Δανείων, ώς καί διά τήν σύστα- 
σιν νέων 'Υποκαταστημάτων καί τών άπαραιτήτων διά τήν 
λειτουργίαν αυτών θέσεων προσωπικού. Δεδομένου ότι, τά 
θέματα τής όιαρθρώσεως καί λειτουργίας τών 'Υπηρεσιών 
τού Ταμείου θά ρυθμισθούν διά τού νέου ’Οργανισμού ένιαίως 
<αι πρός αποφυγήν αμφισβητήσεων ώς πρός τήν δυνατότητα 
μελλοντικής συστάσεως διά Π.Δ/τος νέων 'Υποκαταστη
μάτων τού Ταμείου, διά μέν τού άρθρου 2 επαναλαμβάνεται ή 
νφισταμένη παγία έξουσιοδότησις μόνον ώς πρός τήν σύστα- 
ο-.ν νέων Υποκαταστημάτων, διά δέ τού άρθρου 4 καταργεϊ- 
ται η σχετική διάταξις τού άρθρου 3 τού Ν.Δ.36/1973, έχουσα 
οντω :

«Διά Π. Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τού Πρωθυπουργού 
’γά Υπουργού Οικονομικών μετά γνώμην τού Διοικητικού 
—υμβουλίου τού Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων, 
καθορίζονται τά τών αρμοδιοτήτων, διαρθρώσεως καί λει
τουργίας τών Υπηρεσιών αυτού, έπιτρεπομένης καί τής 
'Ι'·>σ~Γ1εΓε«>ς νέων 'Υποκαταστημάτων, ώς καί τής συστά- 

"<*» αναγκαίων 2ιά τήν λειτουργίαν τούτων ('Υποκατα- 
ΓΓη·εατων) Δέσεων προσωπικού χατά κατηγορίας, χλώους 
και όανμούς».

Παρατείνουμε, μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1977, τήν θη
τεία τού προέδρου, τών μελών καί τού γραμματέως τού Διοι- 
κητ-κού Συμβουλίου τού Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δα
νείων, όπως ορίστηκαν μέ τις άποφάσεις που άναφέρονται 
στήν παράγραφο 2 τού σκεπτικού.

'Η άπόφαση αυτή, ή όποια θά κυρωθεί νομοθετικώς, νά 
δημοσιευθεΐ στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Άθήναι, 22 Σεπτεμβρίου 1977 
Ό 'Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ»

Άρθρον 5.

Διά τού άρθρου τούτου καθορίζεται ή έναρξις ισχύος τού, 
έφ’ ού ή παρούσα Νόμου, άπό τής δημοσιεύσεώς του δςά 
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τη 19 ’Απριλίου 1979 

Οί 'Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών

ΚΩΝ.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΥΑΟΣ


