
IV. Κοινωνικοποίηση Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Η πρώτη εφαρμογή του νόμου 1365/83 για την κοινωνικοποίηση έγινε 
με τα Π.Δ. 57, 58 και 59 που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 1985 
και αφορούν την δομή, το ρόλο και τον τρόπο διοίκησης και λειτουρ
γίας των τριών μεγάλων δημοσίων επιχειρήσεων ΔΕΗ, OTE & ΟΣΕ.
Έτσι σήμερα λειτουργούν: α) 9μελή Διοικητικά συμβούλια με 6 εκ
προσώπους του Κράτους και 3 εκπροσώπους των εργαζομένων, β) Αντι
προσωπευτικές Συνελεύσεις Κοινωνικού Ελέγχου (ΑΣΚΕ) με 27 μέλη εκ 
των οποίων 9 εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΣΕΒ κλπ.),
9 εκπρόσωποι των εργαζομένων και 9 εκπρόσωποι του κράτους και με 
αντίστοιχες Περιφερειακές Συνελεύσεις Κοινωνικού Ελέγχου κατά νο
μούς (ΠΕΣΚΕ), γ) 9μελή Κεντρικά Εργασιακά Συμβούλια (ΚΕΣ) με απο
κεντρωτικά τυπικά εργασιακά συμβούλια κατά τόπους δουλειάς που απο
τελούνται αποκλειστικά από εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων.

2. 0 θεσμός της κοινωνικοποίησης προωθήθηκε με μια σειρά νέων Π.Δ/των
και συγκεκριμένα:
- Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης Π. Δ/τος για τον ΕΛΤΑ, και έχει 
ήδη αρχίσει το προκαταρκτικό στάδιο υλοποίησης του θεσμού.

- Ολοκληρώνεται η διαδικασία για την έκδοση νέων Π. Δ/των στους πα
ρακάτω Οργανισμούς:
. Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)
. Οργανισμό Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ)
. Οργανισμό Λιμένα Θεσ/νίκης (ΟΛΘ)
. Οργανισμό Ύδρευσης θεσ/νίκης (ΟΥΘ) και 
. Οργανισμό Αποχέτευσης θεσ/νίκης (ΟΑΘ)
Η Οργανωτική διάρθρωση των νέων κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων 
περιλαμβάνει τους ίδιους θεσμούς κοινωνικού ελέγχου και συμμετο
χής όπως και στους πρώτους με ενισχυμένο το ρόλο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, που συμμετέχει σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια και 
έχει αυζημένο αριθμό εκπροσώπων στις Αντιπροσωπευτικές Συνελεύ
σεις Κοινωνικού Ελέγχου.

- Ακολουθεί μια δεύτερη σειρά Π. Δ/των που συμπληρώνουν το θεσμικό 
πλαίσιο του νόμου 1365/83 στις τρεις πρώτες επιχειρήσεις που ο 
νόμος λειτουργεί από καιρό (ΔΕΗ, OTE, ΟΣΕ) και αφορούν την προσ
αρμογή του ιδρυτικού νόμου, την σύνταζη κανονισμού λειτουργίας 
όπως και του Γενικού Κανονισμού του προσωπικού και όλων των άλ
λων κανονισμών της επιχείρησης.
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Τέλος, Βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης εκκρεμότητες που έχουν 
προκόψει από την λειτουργία του θεσμού στις 3 πρώτες επιχειρή
σεις και αφορούν τρέχοντα λειτουργικά θέρατα, υποχρεώσεις των 
κοινωνικοποιημένων οργάνων (ΑΣΚΕ - Δ.Σ. - ΚΕΣ), σχέσεις μεταξύ 
των οργάνων κλπ.


