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Τό Ίνστιτοϋτον Γεωλογίας καί Ερευνών 'Υπεδάφους 
( I.Γ.Ε.Υ.» Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, απο
τελούν τήν βασικήν υποδομήν διά τήν άνάπτυξιν τοϋ όρυκτοϋ 
πλούτου της χώρας, κατηργήθη το έτος 1972, διότι έκρίΟη 
ότι τοϋτο, δεν ήδύνατο νά άνταποκριθή εις τάς συγχρόνους 
τεχνολογικός καί λοιπάς εξελίξεις, τάς ιδιομορφίας τών 
καθ’ άπασαν τήν χώραν έκτελουμένων ποικίλων τεχνικών 
“Εργων, επιστημονικών ερευνητικών έργασιών, χαρτογρα
φήσεων, μελετών τής Γεωλογικής καί Κοιτασματολογικής 
δομής καί τοϋ 'Υδρογεωλ.ογικοϋ δυναμικού, καθ’ άπασαν 
τήν Ελληνικήν ’Επικράτειαν, έπί τώ λόγω ότι τοϋτο, διέ- 
θετεν περιωρισμένον μηχανικόν εξοπλισμόν καί εργαστη
ριακά μέσα καί ιδία λόγω τής νομικής μορφής του ώς Νο
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου καί τής έν γένει διοι
κητικής διαρθρούσεώς του.

Διά τούς προεκτεθέντας λόγους, έν έτει 1972, έκρίθη 
άναγκαΐον όπως, τό I.Γ.Ε.Υ. καταργηθή καί άντ’ αύτοϋ 
ίδρυθή νέος φορεύς, έπί νέων βάσεων, πλέον δυναμικός καί 
έύελ.ικτος,- περιβεβλημένος τόν τόπον τοϋ Νομικού Προ
σώπου ’Ιδιωτικού Δικαίου, ώστε νά είναι άπηλλαγμένος 
έκ τών γραφειοκρατικών διατυπώσεων καί ιδίως έκ τών 
αυστηρών δημοσιολογιστικών κανόνων, ΐνα διά τής άνα- 
πτύξεως τών έπιβαλλομένων πρωτοβουλιών, τής ταχύ- 
τητος ένεργειών καί τής αμέσου έκτελέσεως τών λαμβα- 
νομένων άποφάσεων, έπιτευχΟώσι, διά τών συγχρόνων ’Επι
στημονικών Τεχνικών καί Οικονομικών μέσων καί μεθόδων 
ή καθολική έρευνα καί ή άξιοποίησις τού έν γένει όρυκτοΰ 
πλούτου τής χώρας.

Τήν ανάγκην ταύτην πράγματι έθεράπευσε τό Ν. Δ/μα 
1185/72 διά τής ίδρύσεως νέου φορέως, υπό τήν νομικήν 
μορφήν τοϋ Νομικού προσώπου ’Ιδιωτικού Δικαίου, υπό 
τήν επωνυμίαν «Εθνικόν “Ιδρυμα Γεωλογικών καί Μεταλ
λευτικών ’Ερευνών» (ΕΘ.Ι.Γ.Μ.Ε.), διά τών διατάξεων 
τοϋ οποίου έπιτυγχάνεται ύπό τού Κράτους πλήρως ο έλεγ
χος καί ή έποπτεία (άρθρ. 1. 3, 6, 7 καί 12 τοϋ Ν. Δ/τος 
1185/72).

Διά τοϋ άρθρου 12 τοϋ Νομοθετικού τούτου Δ/τος προβλέ- 
πεται ότι, ό έλεγχος καί ή έποπτεία έπί τής διαχειρίσεως 
τοϋ ΕΘ.Ι.Γ.Μ.Ε., άσκοϋνται παρ’ έπιτροπής, συγκροτου- 
μένης δΓ άποφάσεως τοϋ έποπτεύοντος 'Υπουργοϋ.' Ή 
Επιτροπή όμως αΰτη άν καί συγκροτηθεΐσα έγκαίρως, δεν 
ήρξατο τοϋ έργου της είσέτι, έπί τώ λόγω ότι, ή ‘Ολομέ
λεια τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, άπεφάνθη ότι, τό “Ιδρυμα 
ασχέτως τοϋ υπό τοϋ 'Ιδρυτικού του Νόμου, διδομένου 
χαρακτηρισμού ώς Νομικού Προσώπου ’Ιδιωτικού Δικαίου 
φέρει τόν χαρακτήρα τοϋ Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου, υπό τήν μορφήν τοϋ αύτοδιοικουμένου δργανισμοΰ 
Δημοσίου χαρακτήρος καί συνεπώς οί λογαριασμοί τούτου 
ύπόκεινται ύποχρεωτικώς εις τόν κατασταλτικόν έλεγχον 
τοϋ οικείου Παρέδρου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρός όν 
δέον νά ύποβάλλωνται οί λογαριασμοί άμα τή λήξει τής δια
χειρίσεως (άρθρ. 17 τοϋ Ν. Δ/τος 1265/1972).

Ή πραξις αΰτη τής 'Ολομέλειας τοϋ ’Ελεγκτικού Συνε
δρίου, έν συνδυασμώ μέ τήν διάταξιν τοϋ άρθρ. 1 τοϋ Ν. 
Δ/τος 1265/72, καθ’ ήν έπιβάλλεται αποκλειστική άρμο- 
διότης τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου, διά τόν κατασταλτικόν 
έλεγχον έπί τών δαπανών τών Νομικών Προσώπων Δημο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ σίου Δικαίου, -άνέστειλ.χν μέχρι σήμερον τήν λειτουργίαν 
τοϋ πλέον βασικού υπηρεσιακού οργάνου τοϋ 'Ιδρύματος 
ήτοι τής έπιτροπής έλεγχου τής συγκροτηθείσης δυνάμει 
τοϋ άρθρ. 12 τοϋ Ν. Δ/τος 1185/19/2, κριθείσης τής συγ- 
κροτήσεώς της ώς μή συννόμου.

Τέλ,ος, ναι μέν διά τοϋ άρθρου 12 τοϋ Ν. Δ/τος 11S5/ 
72, προβλεπεται ή άσκησις έποπτείας καί έλεγχου έπί τής 
διαχειρίσεως τοϋ 'Ιδρύματος ύπό ’Επιτροπής, πλ.ήν όμως 
τόσον ΰπό τοϋ άρθρου τούτου, όσον καί ύπό τών λοιπών 
διατάξεων τοϋ ώς άνω Ν. Δ/τος, ούδέν προβλεπεται, περί 
τών αρμοδιοτήτων και περί τής έν γένει λειτουργίας αύτής.

Ένεκεν τών προεκτεθέντων καί δοθέντος ότι, οί λογα
ριασμοί τοϋ Ιδρύματος δύνανται έν κχιρώ, μεθ’ έκάστην 
Διαχείρισιν, νά ύποστώσι καί τόν κατασταλτικόν έλεγχον 
τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώς ή ώς άνω σχετική πραξις 
τής 'Ολομέλειας αύτοϋ, έκρίθη άναγκαία ή τροποποίησις 
καί συμπλ.ήρωσις τοϋ Ν. Δ/τος 1185/72. Διά τοϋ ύπ’ δψιν 
Σχεδίου Νόμου άντικαθίσταται τό άρθρον 12 τοϋ ώς άνω 
Ν. Δ/τος καί οΰτω διά τών διατάξεων τούτου καθίσταται 
δυνατή ή λειτουργία τοϋ πλέον Βασικού 'Υπηρεσιακού οργά
νου τοϋ 'Ιδρύματος, ήτοι τής ’Επιτροπής ’Ελέγχου καί 
καθορίζονται αί αρμοδιότητες καί τά τής λειτουργίας αύτής.

Εΐδικώτερον διά τοϋ Σχεδίου τοϋ Νόμου τούτου προβλέ- 
πονται τ’ άκόλ.ουθα :

Διά τών παρ. 1, 2, 3, 4 καί 10 τοϋ άρθρ. 1 προβλέπονται 
τά τής συνθέσέως'καίσυγκροτήσεως τής ’Επιτροπής ’Ελέγχου 
τής επικουρίας αύτής εις τό έργον της ύπό ύπαλ-λήλων τοϋ 
'Υπουργείου Βιομηχανίας, ώς καί τά τοϋ καθορισμού άπο- 
ζημιώσεως τών μελών τής ’Επιτροπής καί τοϋ Βοηθητικού 
Π ροσωπικοϋ αύτής.

Αί διατάξεις τοϋ άντικαθιστχμένου άρθρου 12 τοϋ Ν.Δ. 
1185/72 ώς τοϋτο ισχύει, μετά τήν τροποποίησιν ύπό τοϋ 
άρθρου μόνου τοϋ Ν.Δ. 243/74, έχουν οΰτω :

. “Αρθρον 12.

«1. 'Η έποπτεία καί ό έλεγχος τής διαχειρίσεως τοϋ 
ΕΘ.Ι.Γ.Μ.Ε. άσκοϋνται ύπό ’Επιτροπής συγκροτουμένης 
δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Βιομηχανίας.

α) Έξ ένός Συμβούλ.ου ή Παρέδρου τοϋ ’Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, ώς Προέδρου, ύποδεικνυομένου μετά τοϋ άνα- 
πλ,ηρωτοΰ αύτοϋ ύπό τοϋ Προέδρου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνε
δρίου.

β) Έξ ένός άνωτέρου υπαλλήλου έκάστου τών'Υπουρ
γείων Βιομηχανίας καί Οικονομικών, ύποδεικνυομένων μετά 
τών άναπλ.ηρωτών αύτών, ύπό τών αρμοδίων Υπουργών.

γ) Ή ’Επιτροπή έπικουρεΐται ύπό τριμερούς κλιμακίου 
βοηθών έλεγκτών έξ ύπαλλήλων ετέρων Δημοσίων 'Υπη
ρεσιών, προτεινομένων ύπό τοϋ Προέδρου τής ’Επιτροπής 
καί όριζομένων ύπό τοϋ Υπουργού Βιομηχανίας.

2. Χρέη Γραμματέως τής ’Επιτροπής έκτελεϊ υπάλληλος 
τοϋ ΕΘ.Ι.Γ.Μ.Ε. όριζόμενος ύπό τοϋ Γενικοΰ Διευθυντοϋ 
αύτοϋ».

Οΰτως έχουν αί διατάξεις τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου 
τάς όποιας έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπό τήν κρίσιν 
τής Βουλ.ής καί νά παρακαλέσωμεν διά τήν έπιψήφισιν 
τούτων.

Έν Άθήναις τή 9 Σεπτεμβρίου 1975

Ό Ύπουογός Βιομηχανίας 
Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ '


