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10. ΠΚΕΔΡΙΚ® ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’άηιθ.388 
τίίς 22/29’Απρ.1977(®Κ Α'118)

Περί τής συνθέσεως, συγκροτήσεως καί λεμ- 
τουργίας _ έν γένει τ£3ν Δ.Σ. ΟργανισμΟν 
τινων Κοινωνική Πολιτικής άρμοδιότητος
'Υπουργείου ’Εργασίας.

"Εχοντες ΰπ'βψει:
1 .ΤΑς διατάξεις τσέ δρθρ. 15 τσΡ Νόμ. 435/ 

1976"περί τροποαοιήσεως καί συμπληρώαεως έ- 
νίων διατάξεων έργατυβν τινων νόμων καί ρυ- 
θμίσεως συνακβν θεμάτων"( κατωτ. σελ. 98,625).

2.Ttjv ΰπ’ αριθ. 197/1977 γνωμοδότησιν τοΟ 
Συμβουλίου τής ’ΕπικρατεΙας,προτάσει τβν ' ϊ -  
πουρνβν Οικονομικήν καί ’Εργασίας άπσφασίζο- 
μεν:

Σύνθεσις ΔιοικητιοΟν Συμβουλίων

"Αρθρ.Ι.-'Η σύνΟεσις τβν Δ.Σ.τ0ν κάτωθι’Ορ- 
γανκηβν Κοινωνική Πολιτικιάς άρμοδιάτητος 
Ιπσυργε lew'Εργασίοο;,καθορίζεται ως ϊπεται:
1. 'Οργανισμός ’Απασχολήσεως ’ΕργατικοΟ ίυνα- 

μικοΟ (Ο ,ΛξΊ.Δ .):
α) 0 Διοικητής τοσ’ ΟργανισμοΡ,ως Πρόεδρος, 
β) ’Λνά εΤς ααώτατος ή ανώτερος υπάλληλος 

τί5ν 'Υπουργείων Συντονισμοί καί ’Εργασίας, 
γ )3 εκπρόσωποι -rfSv μισθωτβν. 
δ) 3 εκπρόσωποι τβν έργοδοτβν

Για  του αρ ιθμό των μελών του  
άνω Δ ιο ι κ η τ ι κ ο ύ  συμβουλίου και 
άλλες  δ ι α τ ά ξ ε ι ς  βλέπε άρθρ. 8 
Ν ό μ . 1387/18-19 Αυγ.1983(ΦΕΚ Α" 
110) (κατωτ .  σελ .  100,44 )  και 
άρθρ. 30 Νόμ. 1836/14-14 Μαρτ. 
1989 (ΦΕΚ Α "7 9 ) , (κατωτ.  σελ.  
9 8 ,6 9 2 ) .

2·Λυτόνο|.ιος ’ Cbvctv ισμός ’Εργατική Κατοικία^

α)Πρόεδρος:‘ θ κεκτημόνος τά υπό τΫ̂ ς υΒ*άρι$ 
73457/19β4(ίΕΚ 338 τΛ3')άπχχ?άσαος τοΟ Ύπουο- 
γαϋ’ΕργίχάΙας π^οβλεπό; ιενα προσόντα,f^roi ε ίδ ί-  
χευαιν είς τά θέμχχ*ϊ ΐΤ)ς Κοινώνικί|ς Πολιτική 
ί  γενικώτέοαν δρ0σιν εις τόν τόμέα τοϋτον.

β)Εις άνώτοτΓος 1) άνάτερος υπάλληλος τσΟ 
ιΥπυυργε ίου *Εργασ ίας .

γ)Εις <χνώτερος τεχνικός υπάλληλος rcCT *Υ- 
πουργείσυ Δημοσίων "Εργ*ϋν, 

ό)3 εκπρόσωποι τΟν μ4.άθωτ63ν, 
ε )3 έχπ̂ όαωπχχ, ιδ>ν ¿ργοδοτΟν,

Για  τον  αρ ιθμό των μελών του  
Δ.Σ.  του άνω Οργαν ισμού Ε ργα τ . 
Κα το ικ ί α ς  καθώς και τον τρόπο  
εκλογής των βλέπε ά ρ θ ρ . 30 Νόμ 
1836/1989(ΦΕΚ Λ '"79), ( κατωτ.
σ ε λ . 9 8 , 692 >.

Εργατικής Εστίας 
'¡^Πρόεδρος : ’ θ βάσει τής ιττ’άριθ. 7W70/1964 
(3Κ  329 τ,Β ' )άπτχράσεως τόσΎπουργοΡ’Εργασίας 
δυνάμενος νά διορισθή,ήτοι πρόσωπον γενικωτέ— 
ρας μορφύσεως καί μέ είδίκευσιν είς τά θέματα 
τΤίς Κοινωνικές Πολιτικές.

β)Εΐς άνώτατος ή ανώτερος υπάλληλος τσΡ 'Υ
πουργεί ου ’Εργασίας.

γ)Είς ειδικός περί τά θέματα Κοινωνικές Πο
λιτικές.

δ)3 έκπράσωποι τθν ^σθωτβν. 
ε)3 εκπρόσωποι τβν έργοδοτβν»

Με το ά ρ θ ρ . 30 Νόμ.1836/14-14  
Μαρτ.1989<ΦΕΚ Α '7 θ ) ( κ α τ ω τ . σελ.  
98,692 )  τα μέλη του άνω Δ .Σ.  
του Οργανισμού Ε ργ α τ .Ε σ τ ία ς  
γίνηκαν 11 με τη συμμετοχή 2 
εκπροσώπων των εργαζομένων  
στον Οργανισμό.

Πηοσόντο&- 'ϊπόδε ιξ ις ΜελΟν

*Άρθρ.2.-1. ’Αποκλείεται ο διορισμός ή ή 
διατήρησις ως μέλους Δ,Σ.τβν κερί 2ν τύ άρθρ, 
1’Οοηανισ^ων,προσώπου μή δυνομένου νά άναλά^η 
« τ ο  τάς ισχυούαας διατάξεις δημάσιον λεμ- 
τοδργημα ¿ς καί του προσφέροντος τάς ύ*ηρε- 
σίας του έφ’οίαδφκοτε σχέαει η μορ<(ή πρΑς τον 
’ΟργτνιομΑν cíy ον διορίζεται. τΑ^Δ,Σ. καί άμ- 
μειβομένου καθ οίονόήποτ* τράκον η μορφήν διά 
τάς υπηρεσίας ταδτας.

2,0ι είς τά Δ.Σ.έκπρ&αωηοι τ£3ν μισΘωτΟν καί 
έργοδοτβν,ως καί οί άναπληςωταί τοέτων,έπιλέ- 
γοντπι,συμφωνως πρ&ς τάς διατάζεις τβν καρ. 4 
καί 5 του αρθρ.8 ταϋ Νάμ.4346/1964π«ερΙ έργο- 
νωσεως’ϊπηρεσιων Προστασίας^ιβιΙ’Εζυπηρετ^αεως 
τβν έν Γερμανία εργαζομένων’Ελλήνκπν καί άλλων 
τινων κερί *0ργχνιομί3ν Κοινωνικής Πολιτικής 
δ ιατάξεων" («τω τ . σελ. 52,17).

3. Τά έκ δημοσίων υπαλλήλων ττοιτικά καί άνα- 
«ληρωματικά μέλη τβν Δ.Σ.έκιλέγονται η υπο
δεικνύονται κατά εερΙπτωσιν( ΰπο τβν οικείων 
'ΐκουργβν έζ ΐβπιλλήλων τ^ς άρμοδιάτητάς των, 
έχέντων τουλάχιστον τΑν 4ον βαθμΑν.

4 . 'θ είδικΑς περί τά θέματα Κοινωνικής Πο- 
λιτικής^ώς καί ο άνοοΑηρωτής τούτου ορίζονται 
ΰπΑ τοΰ Χπουργοΰ’Εργασίας.

ΣυγκρΑτησι ς-Οητε ία .
"Αρθρ. 3 .-1 .τά Δ.Σ. ΛτνκροτοΟνται δ ι ’άποφά- 

σεως τ^Τ-πουργτΛ’Εργισίας,έΛΐ δ ιετεΐ θητεία 
κατά μτίνα Δεκέμβριον έκάστου δευτέρου έτους, 
έν κεριπτώσει δε λιήζεως τής θητείας των, έξα- 
κολουθοΰν υφιστάμεναι μέχρι το0 διορισμού 
νέων.

2. *Η πρώτη συγκρΑτησις τβγ Δ,Σ.θέλει ενερ- 
γηθή εντός διμήνου άπΑ τής δημοσιεύσεις τσϋ 
πιίρΑντος, ή δέ θητεία αύτβν θέλει λήξει τήν 
31 ην Δεκ.1978,

3. Διά τής περί Λτγκροτήσεως άκοφάαεως διο
ρίζονται τακτικά καί Αναπληρωματικά μέλ^,έ-ν 
δέ έκ τβν τακτιιβν μελών,τβν έχύντων την ιδι- 
Ατητα του έκπηοαόπου τβν μισθωτβν ορίζεται ως 
’ΑντιπρΑεδρος,οστις κχί προεδρεύει τοΰ Δ.Σ,ε-, 
ελλείψει,άπουσί^ ή κωλί»ματι το0 Προέδρου.

4. Διαρχούσης τής θητείας δέν^ επιτρέπεται 
άντικοττάστασις μέλους,εί μη δι’ευλογον αιτίαν 
άνογομήντρ.’ είς τήν αοτησιν τβν καθηκόντων του 
ως μέλους. , , ,

(Αντί για τη σελ.36,05) Σελ.36,05(α)
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5. Τύ ε ίς  Αντικατάστασιν ππραιτηθέντοςj aaco- 
σΑντος, θανΑντος, Αντικχαχσπχθέντος η α»οχω- 
ρήσαντος μέλους,διορισθέν νέον μέλος διανύει 
τΑν ΰπΑλοιπον χρΑνον τής θητείαςβΊέλος εξάν
τλησαν τήν θητείαν του, δύναται νΑ διορισθή 
έκ νέου.

6. ’ Βν περιπτάσει θανΑτου, παραιτήσεως η εκ- 
ππάοσεως AπΑ τής θέσεώς του μέλους τίνος του 
Δ.Σ., τοΰτο θεωρείται έν νομίμς) συγκροτήσει 
μέχρι τού διορισμοί? Αντικαταστάτου, εφ’ οσον 
δια τ£5ν λοιη©ν μελών, τακτικών η Αναπληρωματι
κών τ£5ν έλλχιπΑντων, δύνοπαι \ά έπιτευχθή Α
παρτία.

Σύγκλησις Συμβουλίων- ΠρΑακλησις μελών.

ι*Αρθρ.4.-1 .Τά Δ.Σ.συγκχλοΰντπι τή προοκλή- 
σει τοΟ Προέδρου αΰτ£5ν η τούτου «Λυομένου 
ύπά τοΰ'Αντιπροέδρου.

2 . *Η σύγκλησις πρΑς συνεδρίασιν, πέραν τ£5ν 
πραγματαποιουμένων κατά τακτά η έκτακτα τή 
ποοοκλήαει τοΰ Προέδρου, χρονικά διαστήματα, 
είνα ι υποχρεωτικά],έάν ζητήσουν τοΰτο έγγράφως 
ΑπΑ τΑν Πρόεδρον 5 μέλη,

3 . *Η προσκλησις,είς την οποίαν Αναγράφονται 
τά θέματα τής ήμεσησ£ας ^ιατάξεως, έπιδιδεται 
έπΐ Αποδείξει προς εν έκαστον τδν τεοττικίΐν 
χαί Αναπληρωματικών μελβν 2 τουλάχιστον ημέ
ρας πρΑ ·τΚς «ορισμένης διά τήν συνεδρίαν.Είς 
κατεπειγσυαχς περιπτώσεις,έκτΐ|ααμένας ΰπΑ τοΰ 
Προέδρσυ,η πρΑεκλησις.εΙς τήν οποίαν γίνεται 
μνεία περί τοΰ κατεπείγοντος, δύναται νά έπι- 
δίδεται καί τήν προτεραίαν τής συνεδρίας.

ΚανονιομΑς συνεδριάσεων.

*Αρθρ.5.-1.Αΐ συνεδριάσεις τ£5ν Δ,Σ.δέν εΐ- 
ναι δημΑσΰχι.*0 ΠρΑεδρος δύναται νά Μχλή ε ίς  
τάς συνεδριάσεις πέραν τ£5ν κα&’ ΰλην αρμοδίων 
υπαλλήλων- είσηγητβν, οιονδήποτε υπάλληλον η 
ΐδιάτην ή τΑν ΝομικΑν Σύμβουλον τοΰ ’ Οργανι
σμοί? πρΑς παροχήν πληροφοριών,γτωμίάν η προσα

γωγήν στοίχε ίων, έν σχέαει πρΑς τά συζητούμενχ 
θέματα.οΐτινες αποχωρούν Αμέαοςμετά τούτα, 
γιγνομενης περί τσοτου μνείας ε ίς  τΑ πρακτι
κήν.

2 , ’ΐά ν 5 έκ τΕ5ν μελών ζητήσουν τήν Αναβολήν 
τής συνεδριάσεις, διΑτι η πρΑσκλησις έγένετο 
ε ίς  χρόνον μή επαρκή διΑ τήν κροπαραακευήν 
των η διΑτι δεν Ανεγράφρ θέμα τ ι  s l j  τ^ν ημβ- 
ρησίαν διάταξιν, είνα ι υποχρεωτική η οναβαλή 
τής συζητήσεως| ε ίς  χρόνον καθοριζσμενον δς ' 
ήτιολογτμένης οπιοφΑσεως.

3. Το Συμβσύλιον δυναται ν*Αποφααίζη πάντοτε 
τήν αναγραφήν θέρατΑς τίνος έν τή ήμερησί ι̂ 
διατάξει τής επόμενης συνεδριΑαίχις.

’Εν τή ήμερησίμ διατάξει Αναγράφονται αα- 
τ£5ς καί λεπτομερώς τά συζητητέα θέματα.θέματα 
μή περιλαμβανόμενα έν τή ήμερησίμ διατάξει^ 
δυναται,άποσάσει τοΰ Δ,Σ.νά συζηττη&οΰν, αλλ’ 
εποφασις έπ'αύτ£5ν δέ^ δύνοπαι νά ληφδή έάν 
δέν είναι παρΑντα απαντα τά μέλη,ίλήν έάν 
παμψηφεί Αναγνωρισθή σ τ ι πρέκειται πεοί ί~ 
πειγούσης Ανάγκης μή έπιδεχομένης Αναβολήν.

Σελ.36,06(α)

4. ΤΑ έκ τ£5ν μελών έλλείποντα, Απάντα ή κω- 
λυΑμενα,άνυπληροίίν οι,διΑ τής περί συγκροτή- 
σεως τοΰ Δ.Σ,ΑποφΑαεως ΑριζΑμενοι Αιαπληρωταί 
orirrfSv. '

5. ΠρΑσωπα συνδεΑμενα μεταξύ των διά τπγγε- 
νεία^ μέχρι καί τοΰ τετάρτου Θαθμοΰ έξ αιμα-

3 η Αγχιστείας,δέν δυναται νά ορισθοΰν συγ- 
νως ως μέλη τοΰ αύτοΰ Δ.Σ.

'Απαρτία-Λήψις Αποφάσεων.

• ”Αρθρ.6.—1»ΤΑ Συμβούλια εΰρίακονοαι έν Α
παρτία πάρΑντων 7 τοΰλΑχιστον μελΗν, έν οις 
Απαραιτήτως ο ΠρΑεδρος ή ο'ΑντιπρΑεδ^ος^

2.ΑΪ ΑποφΑσει  ̂ τ£5ν ^Συμβουλίων, at ootDtaL 
δέον νΑ είναι ειδικως ήτιαλογημέναι,λαμβάνον- 
ται κατά πλειοψηφίαν τ£5ν παρΑντων μελών, πάν
τως δέ διά ψήφων σύχί όλιγωτέρων τ£5ν 5. *Εάν 
υπάρχουν πλείονες τδν δύο γνωμΟν, οί Ακολου- 
θστντες τήν Ασ&ενεστέραν οφείλουν νΑ προσχω
ρήσουν εις μίαν τ£ίν έπικραήεστέρων.

Κείμεναt διατάξεις προβλέπουσαι ηΰξημένην 
πλειοψηφίαν έξαιιολουΟοΰν ίσχύουααι.

ΙΙρακτικΑν.

"Αρθρ.Τ.-Ι . *Η Απάφασις τοΰ Δ.Σ, διεττυποίήαι 
είς πρακτικάν, είς τΑ οποίον μνημονεύεται A w 
τύπος καί ο χρΑνος τής συνεδριάοεως,τά ΑνΑμα- Ί  
τα πάντων τΕ?ν σομμετεχΑντων μελών, γιγνομένης “u 
ρητής μνείας περί τής Απουσίας ή τοΰ κωλΰμο- w 
τος τακτικοΰ μέλους καί συμμετοχής τοΰ Ava- V 
πλησπματικοΰ,ως καί πδν έτερον στοιχεΐον σχε- J. 
τικ ίν μέ τήν σ&νθεσιν,Περαιτέρω Αναγ-ράφονται Μ 
τά κατά τήν «πτνεδρίασιν διαμειφθέντα «α ί ^ 
σλέκληρος η ληφθεΐαα άκΑφασις. «?

2·Τύ πρακτικάν έκάστης ουνεδριάσεως, έπικυ- η 
^οΰται^είς^τήν Αμέαος̂  έπομένην συνεδρίασιν, 
pccAj έάν ΑποφασισΘή ή άμεσος έπικύρωσις έν 
όλω η έν μέρει κατά τήν αυτήν συνεδρίασιν, 
υπογράφεται δέ παρά πάντων τδν παραστάντων 
μελδν καί τοΰ Γρα^ματέως,ΠρΑ τής έπικυρώσεως 
τοΰ πρακτικού, ουδεμία υπηρεσιακή ένεργεαχ 
γίνεται επί τ55ν Αποαάσεων τοΰ Δ.Σ.


