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Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «για την τροποποίηση και συμπλή
ρωση του Κώδικος Κανονισμού Εργασιών της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)».

Ο Π ΡΟ ΕΔΡΟ Σ
ΤΗ Σ ΒΟ ΥΛΗ Σ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 65  παράγραφος 1 του Συντάγματος και το άρθρο 1 1 8  παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) 

σε συνδυασμό με το άρθρο 150  του Υπηρεσιακού Κανονισμού της Βουλής.
2 . Την από 8 Σεπτεμβρίου 1 9 8 9  έκθεση της Διαρκούς επί του Κανονισμού της Βουλής Επιτροπής.
3 . Την κατά την ΛΣΤ' συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 1 9 8 9  απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων κατά την 

οποία ψηφίστηκε ομόφωνα η από 4  Σεπτεμβρίου 1 9 8 9  πρόταση του Προέδρου της Βουλής «για την τροποποίηση και συμπλήρωση 
του Κώδικος Κανονισμού Εργασιών της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)», όπως τροποποιήθηκε από τη Διαρκή επί του Κανονισμού 
της Βουλής Επιτροπή, παραγγέλλουμε:

τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

για την τροποποίηση και συμπλήρωση του Κώδικος Κανονι
σμού Εργασιών της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

Άρθρο 1

Μετά το άρθρο 4 9  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 
Βουλής συγκροτεί από τα μέλη της Επιτροπή Δημοσίων Επιχει
ρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

Η Επιτροπή λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της βουλευτικής 
περιόδου, περιλαμβανομένου και του μεταξύ των συνόδων χρό
νου.

2 . Η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου Επιτροπή συγκρο
τείται από δεκαπέντε (15) Βουλευτές, στους οποίους περιλαμβά
νονται ο Πρόεδρος της Βουλής και οι Αντιπρόεδροι αυτής.

Οι Βουλευτές λαμβάνονται κατ’ αναλογία της δυνάμεως των 
Κοινοβουλευτικών Ομάδων και των Ανεξαρτήτων, συνυπολογι- 
ζομένης και της προελεύσεως των μελών του Προεδρείου. Οι δια
τάξεις των άρθρων 2 5  παρ. 9  και 31  παρ. 5 και 6  του Κανονι
σμού εφαρμόζονται αναλόγως. Η Επιτροπή προεδρεύεται από τον 
Πρόεδρο της Βουλής και εν απουσία του από Αντιπρόεδρο, κατά 
τη σειρά εκλογής.

3 . Η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου Επιτροπή διατυ
πώνει γνώμη για την καταλληλότητα των προτεινομένων προς 
διορισμό σε θέσεις Προέδρου του Διοικητικού Συμβρυλίου, Διοι- 
κητού ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή εάν δεν 
υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος, |ίων αναφερομένων στην παρά

γραφο 5 του παρόντος άρθρου Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπε
ζών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. Προς τούτο το αρμόδιο 
κυβερνητικό όργανο ή ο υπουργός, ο ασκών την εποπτεία επί της 
Δημοσίας Επιχειρήσεως, της Τραπέζης ή του Οργανισμού Κοι
νής Ωφελείας, γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής την 
πρόθεσή του να προβεί ή να προτείνει το διορισμό συγκεκριμένου 
προσώπου ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή ω ς Διοι- 
κητού ή ως Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή, εάν 
δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος, ενός εκ των κατά την παρ. 5 
του παρόντος άρθρου αναφερομένων νομικών προσώπων και 
υποβάλλει ταυτοχρόνως βιογραφικό σημείωμα του προτεινομέ- 
νου, περιέχον τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του. Εντός 
τριών (3) ημερών από της υποβολής του βιογραφικού σημειώμα
τος, η Επιτροπή συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, κατά την 
οποία ακροάται τον προτεινόμενο και εντός τεσσάρων (4) το πολύ 
ημερών από της δημοσίας συνεδριάσεως διατυπώνει στον προ- 
τείνοντα Υπουργό με έγγραφη έκθεση τη γνώμη της περί του 
προτεινομένου. Στην έκθεση καταχωρίζεται και η γνώμη της τυ
χόν μειοψηφίας.

Ο Υπουργός δύναται να μετέχει άνευ ψήφου στη συνεδρίαση 
της Επιτροπής.

4. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω συνολική προθεσμία των 
επτά (7) ημερών, ο Υπουργός προβαίνει στη σχετική πρόταση στο 
οικείο όργανο ή στο διορισμό του προταθέντος. ί 5. Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Τράπεζες και οι Οργανισμοί 
Κοινής Ωφελείας, επί των οποίων εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, 
είναι αποκλειστικούς οι εξής: 

α. Τράπεζα της Ελλάδος 
β. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Ε .Τ .Ε .) 
γ. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
δ. Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανική? Αναπτύξεως
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(Ε Τ  Β Α )
ε. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
στ. Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος 
ζ. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) 
η. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) 
θ. Ολυμπιακή Αεροπορία 
ι. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) 
ια. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.) 
ιβ. Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Α.Ε. (Δ.Ε.Π. Α.Ε.) 
ιγ. Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛ.Δ.Α.) 
ιδ. Ελληνικά Καύσιμα - Ορυκτέλαια Α.Ε. (Ε.Κ.Ο. Α.Ε.) 
ιε. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 
ιστ. Οργανισμός Γεωργικών Αφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) 
ιζ. Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 

(Ο.Α.Ε.Δ.)
ιη. Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) 
ιθ. Ελληνική Βιομηχανία Όπλων (Ε.Β.Ο .) 
κ. Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.) 
κα. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) 
κβ. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.)».

Άρθρο 2

Στο άρθρο 124  του Κανονισμού της Βουλής προστίθεται 9η 
παράγραφος, η οποία έχει ως εξής:

«9. Για την υποβοήθηση του ασκουμένου υπό της Ολομέλειας 
της Βουλής κοινοβουλευτικού ελέγχου,.οι διαρκείς επιτροπές 
ασκούν και την κατά το άρθρο 41Ä  αρμοδιότητα».

Άρθρο 3

Μετά το άρθρο 41 του Κανονισμού της Βουλής τίθεται νέο άρ
θρο 4 ΙΑ , το οποίο έχει ω ς εξής:

«Άρθρο 41 Α

1. Για την υποβοήθηση του ασκουμένου υπό της Ολομέλειας 
της Βουλής κοινοβουλευτικού ελέγχου δύνανται οι διαρκείς επι
τροπές να καλούν σε ακρόαση μέλη της Κυβερνήσεως ή Υφυ
πουργούς και δΓ αυτών στρατιωτικούς και πολιτικούς δημοσίους 
υπαλλήλους ή εν γένει κρατικούς λειτουργούς, όπως και υπαλλή
λους Οργανισμών και Επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, εμπει
ρογνώμονες και να ζητούν παρ’ αυτών πληροφορίες και στοιχεία 
επί θεμάτων της αρμοδιότητός των.

2 . Η διάταξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου κατισχύει της 
διατάξεως του άρθρου 133  παρ. 4  του Κανονισμού της Βουλής. 
Ειδικώς οι ακροάσεις των εκπροσώπων του Υπουργείου Εθνικής

Αμύνης και παροχή στοιχείων απ’ αυτούς περιορίζονται σε θέ
ματα προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας. Ο 
Υπουργός των Εξωτερικών δύναται να αρνηθεί την παροχή πλη
ροφοριών οι οποίες αφορούν θέματα διεξαγομένων διαπραγμα
τεύσεων εθνικής σημασίας. Για τις διαπραγματεύσεις αυτές η 
ενημέρωση έχει γενικό χαρακτήρα και γίνεται μόνον από τον 
Υπουργό.

3. Οι κατά τις δύο προηγούμενες παραγράφους ακροάσεις διε
ξάγονται είτε ενώπιον των διαρκών επιτροπών είτε ενώπιον υποε
πιτροπών των διαρκών επιτροπών. Μετά την κατά το άρθρο 3 4  
του Κανονισμού της Βουλής εκλογή του Προεδρείου των διαρκών 
επιτροπών, τα μέλη των κατανέμονται σε υποεπιτροπές κατά 
Υπουργεία, αποτελούμενες από δέκα έως είκοσι Βουλευτές. Η συ
γκρότηση και η λειτουργία των υποεπιτροπών διέπονται από τις 
αυτές διατάξεις, που διέπουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία 
των διαρκών επιτροπών, πλην αν τροποποιούνται με το παρόν 
άρθρο.

4. Οι υποεπιτροπές λειτουργούν και κατά τον μεταξύ των συ
νόδων χρόνο. Ο συνεδριάσεις αυτών δεν είναι δημόσιες, εκτός αν 
άλλως αποφασίσει η διαρκής επιτροπή.

5. Οι ακροάσεις των κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
προσώπων είναι υποχρεωτικές μόνον αν το ζητήσουν τα 2/5 των 
μελών της υποεπιτροπής.

6. Το δικαίωμα της προηγούμενης παραγράφου προς ακρό
αση δύναται να ασκείται μία φορά το μήνα το πολύ σε δύο (2) συ
νεχόμενες συνεδριάσεις. Η σχετική πρόταση πρέπει να περιλαμ
βάνει το όνομα και την ιδιότητα του προσώπου που προτείνεται 
για ακρόαση και το θέμα για το οποίο καλείται να παράσχει πλη
ροφορίες και στοιχεία.

7. Μετά την ακρόαση των κατά την παρ. 1 του παρόντος άρ
θρου προσώπων, η υποεπιτροπή δύναται να συντάσσει έκθεση. 
Στην έκθεση καταχωρίζονται και οι απόψεις της τυχόν μειοψη
φίας.

8. Η έκθεση υποβάλλεται στην Ολομέλεια (δια του Προεδρείου 
της διαρκούς επιτροπής) και καταχωρίζεται στα πρακτικά της 
Βουλής. Ακολούθως και εφ’ όσον ζητηθεί από τη μειοψηφία εγ- 
γράφεται σε ημερήσια διάταξη κοινοβουλευτικού ελέγχου και συ- 
ζητείται κατά προτεραιότητα».

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1 9 8 9

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ
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