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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της ΰπ’ άριθμ. 
180/10 Νοεμβρίό'υ 1975 πράξεως τοΰ Υπουργικού Συμ
βουλίου».

ΓΙρός την Βουλήν τών 'Ελλήνων

Ή άνακύψασα κατά τά τελευταία έτη παγκόσιμος ενερ
γειακή κρίσις προελθούσα έκ τών αύξήσεων τών τιμών πε
τρελαίου είχε δυσμενή άντίκτυπον εις τάς οικονομίας όλων 
τών καταναλωτριων Χωρων και ως εκ τουτου και επι της 
Εθνικής Οικονομίας τής Χώρας μας.

Προς άντιμετώπισιν τής καταστάσεως αυτής έλήφθησαν 
καί λαμβάνονται συνεχώς υπό όλων τών Χωρών μέτρα άπο- 
σκοποϋντα εις τόγ περιορισμόν τής καταναλώσεως όλων τών 
μορφών ένεργειας. - -

Εντός τού πλαισίου τών ανωτέρω λαμβανομένων μέτρων 
έκρίθη σκόπιμος ή εφαρμογή καί εις τήν Χώραν μας του 
μέτρου εισαγωγής, τής θερινής ώρας καί διά τό έτος 1976, 
ως τούτο συμβαίνει καί εις τά Κράτη τής Δυτικής Ευρώπης.

Διά τοΰ μέτρου τούτου άποσκοπεΐται ή έξοικονόμησις 
ηλεκτρικής ένεργειας δεδομένου ότι διά τής έπεοχομένης- 
μέτατοπίσεως τής ώρας θά περιορισθή κατά τάς ώρας τής 
χρήσεως τού ήλεκτρικοϋ ρεύματος, ή χρονική διάρκεια λει- - 
τουργίας τών έν γένει οικονομικών φορέων.

Κατό.πιν τών άνωτέρω έχομεν τήν τιμήν νά ΰποβάλωμεν _~ 
ύμϊν σχέδιον Νόμου «περί εισαγωγής τής θερινής ώρας» 
καί νά παρακαλέσωμεν διά τήν ΰφ’ υμών κύρωσιν τούτου.

Έν Άθηναις τή 5 Δεκεμβρίου 1975 . .
\ .. ' - / /. . ν . - «r\ <~ν» * . *4 ; * U Ιπουργος

. Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ . ν7"~ .·.

2. Τήν ΰπ’ άριύ. 50358/3994/13.10.1975 πρότασt> τού
Υπουργού Βιομηχανίας, περί τής ανάγκης εισαγωγής τής 
-ύερινής ώρας διά τό έτος 1976, έν τώ πλαισίω λήψεως μέ
τρων προς έξοικονόμητιν ένεργειας, αποφασίζει :

'Εγκρίνει τήν •εισαγωγή'/ τής -ύερινής ώρας κο-5’ ίπασαν 
τή/ Επικράτειαν άπό 00.00' ώρας τής Κυριακής 11 Απρι
λίου 1976. Άπό τής ώρας τούτης δέον όπως οί δείκται τών 
ωρολογίων προωώη-ύούν κατά μίαν ώραν, μέχρι-τής 01.00' 
ώρας τής Κυριακής 10 ’Οκτωβρίου 1976, ότε οί δείκται 
τών ωρολογίων δέον όπως έπχ/αχ-ύοΰν εις τήν 24.00' ώραν.

Ή παιροϋσα δημοσιευύήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
όερνέμεως καί κυρώστεται νομούετικώς μερίμνη τοΰ Υ
πουργού Βιομηχανίακς.

Ό Π ρω-ύυπουργός
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~ Άρύρον 2. “· '· ,·-
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσει»; ·αύ- 

τοΰ, διά τής Έφημερίδος τή; Κυδερνήσεως. >

Έν Ά-ύήναις τή 17 Μα" τι ου 1976

. 'Ο 'Τπουργός ' -"· •'ΐ' . —' .·
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. ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί κυρώσεως τής ύπ’ άριύ. 180/10.11,1975 Πράξεως 
~τοΰ Τπουργικοΰ Συμβουλίου, ‘ - -

.■ .·* Άρύρον 1. · ·'·: ρ: ' :
. Κυροΰτα* καί έχει ίσχύν Νόμου, άφ’ ής έξεδόύη, ή ΰπ’ 
άρι-ύ. 180/10.1TL1975 Πράξις του /Τπουργικοΰ ΣυμδοΛ 
λίου, περί εισαγωγής τής ύερινής ώρας, διά τό έτος 1976 
(ΦΕΚ 253/Α/17.11.1975), έχουσα, ώς άκολούύως :

- ■ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ . ... ί \
. ‘ ΓΠΟΓΡΓΙΚΟΝ ΣΓΜΒΟΓΛΙΟΝ

’Αρ>5. Πράςεως 180 ' T-V-
'■-,···■; Έν Ά-ύήναις τή 10 Νοεμβρίου 1975

Περί εισαγωγής τής ύ*ερινής ώρας διά τό έτος 1976 -
ή ; ' ΤΟ Γ Π ΟΓΡΓΤΚΟΝ ? ΣΓΜΒΟΓΛΙΟΝ

γ. (Τπό περιωρισμένην σύνύεσιν) ' . -

v&jZi'· Λαβόν ύπ’ όψιν : - ■ - ... "... :
1μ Τάς διατάσεις τής παραγρ. 1 τοΰ άρύροο .1 τού Ν. 

40/1975 «περί λήψεως μέτρων έξοικανομήσεως ένεργειας» - 
καί -~

. ΕΚΘΕΣΙΣ / ■- /Λ· .;/

Άριύ. 214/10/1975

_Τού Γενικού Λογιστηρίου τόΰ Κράτους (άρθρον 75 - παράγρ.
1 τού Συντάγματος) έπί τού σχεδίου Νόμου τού Τπουργείου 
Βιομηχανίας «περί κυρώσεως της ύπ’ άριθμ. 180/10 Νοεμ
βρίου 1975' Πράξεως τού Τπουργικοΰ Συμβουλίου»,. "

Διά τών διατάξεων τού ώς άνω σχεδίου Νόμου, κυρούται
‘ καί κτάται ίσχύν νόμου άπό τής δημοσιεύσεώς της είς τήν 

Εφημερίδα της Κυβερνησεως ή ΰπ’ άριθ. 180/10 Νοεμβρίου 
1975 Πραξις τού Τηουργικοΰ Συμβουλίου «περί εισαγωγής' 
τής θερινής’ώρας διά τό έτος 1976», δι’ ής άπεφασίσθη ή 
είσαγωγή τής θερινής ώρας καθ’ άπασαν τήν ’Επικράτειαν, 
άπό 00,00' ώρας τής Κυριακής 11ης ’Απριλίου 1976, μέχρι 
τής Κυριακής 10ης ’Οκτωβρίου 1976.
.’Εκ τούτου· δέν προκαλεΐται δαπάνη τού Κρατικού Προ

ϋπολογισμού. ; /*· ·,·* y ·' ' · ι. *τ ,,
; .'· -./ Έν Άθηναις τή 29 Δεκεμβρίου 1975 ' : * ·
..V. " Ό Γενικός Διευθυντής \
■'· ;■. · V - - ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ - '


