
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο  νόμου «Κύρωση της  από 24.07.2019 Π.Ν.Π.  «Λήψη μέτρων για  την
αντιμετώπιση  άμεσων  κινδύνων  και  αναγκών  στις  περιοχές  της  Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου
2018» (Α΄ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά»».

Θέμα: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας «Μάτι Ξανά»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το  γεγονός  πως,  σύμφωνα  με  το  προτεινόμενο  σχέδιο  νόμου,  στο  Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας «Μάτι Ξανά» περιλαμβάνει έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου συνεπάγεται πως υφίσταται σύγχυση ελεγκτή (Ελεγκτικό Συνέδριο) και
ελεγχομένου (εταιρεία «Μάτι Ξανά»). Καθ’ ότι κάτι τέτοιο ανθίσταται σε κάθε λογική
διάκρισης των εξουσιών αλλά και αποτελεσματικού ελέγχου, κρίνεται απαραίτητος ο
αποκλεισμός  του Παρέδρου του Ελεγκτικού  Συνεδρίου από το  ΔΣ της  Εταιρείας
«Μάτι Ξανά».

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Με  την  προτεινόμενη  τροπολογία-προσθήκη  προτείνεται  η  αντικατάσταση  της
παραγράφου (1) του Άρθρου 3 (Καταστατικό Όργανα Διοίκησης) του 2ου άρθρου
του ν/σ, ως εξής:

1.  Η  Εταιρεία  διοικείται  από  Διοικητικό  Συμβούλιο  (ΔΣ),  που  αποτελείται  από
δεκατέσσερα  (13)  μέλη,  εκ  των  οποίων:  α)  πέντε  (5)  μέλη  με  ισάριθμα
αναπληρωματικά, κατά προτίμηση με ανάλογη κοινωνική και πολιτιστική δράση ή με
γνώσεις συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας, τα οποία υποδεικνύονται με κοινή
απόφαση  των  νομίμως  υφιστάμενων  Σωματείων  της  πληγείσας  περιοχής  που
ανέπτυξαν ευθέως ή μέσω των Συντονιστικών Επιτροπών, κοινωφελή δράση μετά
την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, β) ένας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή
Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του  Κράτους,  ο  οποίος
υποδεικνύεται  από  τον  Υπουργό  Οικονομικών,  γ)  ένας  Προϊστάμενος  Γενικής
Διεύθυνσης  ή  Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  του  Υπουργείου  Υποδομών  και
Μεταφορών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
δ)  ένας  Προϊστάμενος  Γενικής  Διεύθυνσης  ή  Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  του
Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  από  τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ε) ένας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή
Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  του Υπουργείου  Εσωτερικών,  ο  οποίος  υποδεικνύεται
από τον Υπουργό Εσωτερικών, στ) ένα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
ο οποίος  υποδεικνύεται  από τον  Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.,  ζ)  ένας εκπρόσωπος του
Δήμου Μαραθώνα, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Δήμαρχο του οικείου Δήμου, η)
ένας εκπρόσωπος του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, ο οποίος υποδεικνύεται από τον
Δήμαρχο  του  οικείου  Δήμου  και  θ)  ένας  εκπρόσωπος  της  Περιφέρειας  Αττικής,
προερχόμενος από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου



του  Περιφερειάρχη  και  του  Αντιπεριφερειάρχη,  ως  Πρόεδρος,  ο  οποίος
υποδεικνύεται από τον Περιφερειάρχη Αττικής. 

Αθήνα, 09.09.2019

Οι προτείνοντες βουλευτές


