γ. Κλάδος A6 Χημικών:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

s^r^Q·

"Εξ (6) Σείεις επί δαδμοίς. 3ω—’2ω.
Δέκα (10) δέσεις έπί δαδμοίς 5ω—4ω.
Δέκα τέσσαρες (14) δέσεις επί δαδμοίς 7ω—6ω.

Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως θέσεων παρά
τώ 'Υπουργείω Βιομηχανίας».
Πρός την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

δ. Κλάϊος Β18 Βοηδών Τεχνικών:
Δώδεκα (-12) δέσεις έπί δαδμοίς ΙΟφ—6ω.

Εις το 'Υπουργείον Βιομηχανίας δέν υπάρχει 'Υπηρεσία
τις ή όποια ν’ άσχολήται μέ τον έλεγχον των βιομηχανιών
άπό της άπόψεως των βιομηχανικών αποβλήτων πάσης
μορφής καί κατά συνπέπειαν της ρυπάνσεως τοΰ περιβάλ
λοντος έν γένει.
- _
Μόνον εν άνώτατον στέλεχος καί εν άνώτερον τοιοϋτον
τοΰ 'Υπουργείου άσχολοΰνται με τό θέμα τών βιομηχανιών
της Ελλάδος.
Εις τά διάφορα 'Υπουργεία τών βιομηχανικώς άπεπτυγμένων κρατών υπάρχουν 'Υπηρεσίαι μέ πολυάριθμον Τεχνικόν
προσωπικόν διά την άντιμετώπισιν τοΰ θέματος τής ρυπάν•σεως έκ τών βιομηχανιών.
Τό έν λόγω προσωπικόν είναι υψηλής στάθμης καί έξειδικευμένον.
'Η άνάλογος άνάγκη εις τό 'Υπουργεΐον Βιομηχανίας
είναι πασιφανής.
,
Λύσιν εις τό πρόβλημα θά δώση ή συσταθησομένη διά
Προεδρικού διατάγματος 'Υπηρεσία, ή οποία άρχικώς θά
έπανδρωθή διά δέκα έννέα άτόμων, τά όποια άναφέρονται
εις τό ύπό κρίσιν σχέδιον Νόμου.
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2. Προσόν διορισμού είς τον εισαγωγικόν ίαδμόν 1 θε
τού Κλάδου Β18 Βοηδών Τεχνικών, διά τάς συνιστωμένας
τεσσαρας (4) -δέσεις ορίζεται πτυχίον μέσης Τεχνικής Σχο
λής ’Εργοδηγών Χημικών.
3. Εις τάς ώς άνω δέσεις δέν περιλαμβάνονται αί συστα'3είσαι δυνάμει τού ΝΑ. 76/1974 «περί έπαναφοράς άπολυδέντων ή έξαναγκασδέντων είς παραίτησιν υπαλλήλων, άτοκαταστάσεως ύποδιδασδέντων καί ρνδμίσεως συναφών δεμά
των», χροσωριναί τοιαύται.
4. Συνιστάται παρά τώ ’Υπουργείω Βιομηχανίας Κλάδος
All ’Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α' Κατηγορίας, περιλαμδάνων μίαν (1) δέσιν -επί· δαδμοίς 6ω—2φ.
Προσόν διορισμού etc τόν εισαγωγικόν ίαδμόν (δον) ό:ίζεται: Πτυχίον Ανώτατης Σχολής ’Αρχιτεκτόνων τού Έδνικού Μετσοδίου Πολυτεχνείου ή ισοτίμου Σχολής τής ημε
δαπής ή αλλοδαπής.

Κατά την πρώτην εφαρμογήν τού παρόντος ή -δέσις τού
ΐΚλάδου
τούτου, δώναται νά πληρωδή καί διά μετατάξεω.ς
— Τελικώς τά άτομα-αυτά, θά πρέπει νά φθάσουν τά -πεντή—
‘υπαλλήλου
ετέρου 'Υπουτγείου.
κατά τήν διαδικασίαν τού
κοντά (50).
...
,άρ-δρου 97 τοϋ/Νόμου 1811/51.
’Αριθμός έξ αύτοϋ, θά έπανδρώση καί τά υπάρχοντα
εργαστήρια τοΰ 'Υπουργείου Βιομηχανίας καί θ’ άποτε■’Αρ-δρν 2.
ν.
λΐση τον πυρήνα διά τον ούσιαστικόν Τεχνικόν έλεγχον
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιευσεύς του
τής Βιομηχανίας, άπό άπόψεως καί καλής ένεργειακής λει
διά
τής Έφημερίδος' τής Κυβερνήσεως.
τουργίας. Καθόσον ή οικονομία είς την ενέργειαν συντελεί
πολλάκις είς την έλάττωσιν τής ρυπάνσεως.
.
’Εν Ά-δήναις τή 30 Μαρτίου 1976
: Είς τον άνωτέρω σκοπόν άποβλέπει ή σύστασις τών δέκα
εννέα (19) θέσεων, διά τοϋτο καί παρακαλοϋμεν όπως
ττεριβάλητε διά τής ύμετέρας έγκρίσεως τό' παρόν σχέδιον^ •
Νόμου τό όποιον άληθώς είναι επείγον. · ι '· -λ ,χ
'
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. ~ Έν Άθήναις τή 30 Μαρτίου 1976
Οΐ 'Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως
F. ΡΑΛΛΗΣ
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Οί Υπουργοί,
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Προεδρίας Κυβερνήσεως

Οικονομικών

’ . · . Γ. ΡΑΛΛΗΣ
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Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Βιομηχανίας -f.

Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

Οικονομικών' ·
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Βιομηχανίας
Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ ' ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

ΚΑΛΥΊΈΩΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Κατ’ άρθρον .75 παρ. 3 τοΰ Συντάγματος περί προκαλουμένης δαπάνης έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως
θέσεων παρά τώ 'Υπουργείω Βιομηχανίας»..

1. Έκ τοΰ σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως θέσεων
παρά τώ 'Υπουργείω Βιομηχανίας θέλει έπέλθει έτησίως
έπιβάρυνσις τοΰ Προϋπολ.ογισμοΰ έςόδων τοΰ 'Υπουργείου
•
’Αρδρον 1. .
·
. Βιομηχανίας εκ τριών . έκατομμυρίων έξακοσίων ένδεκα
1'. Αί υφιστάμενοι οργανικοί δέσεις μονίμων υπαλλήλων
- χιλιάδων εκατόν έννέα δραχμών (3.611.109). · -/
’τών Κλάδων Α2 Μηχανολόγων — ’Ηλεκτρολόγων, A3 Με
ταλλειολογιών —Γεωλόγων, Α6 Χημικών καί ΒΙ8 Βοηδών ’ ·,?’ 2. Έν τώ προϋπολογισμού τοΰ Υπουργείου Βιομηχανίας
δέν ύφίσταται σχετική πρόβλεψις καλ.ύψεως τής ώς άνω
Τεχνικών τού Υπουργείου Βιομηχανίας, προσαυξάνονται κατά
δαπάνης.
.
.
.
τέσσαρας (4), μία (1), έννέα (9) κα,ι τέσσάρας (4), άντιΙΙερί συστάσεως -δέσεων παρά τώ 'Υπουργείω Βιομηχανίας.

στοίχως, τών Κλάδων τούτων'άναδιαρδρουμένων ώς έπεται:
·. α. Κλάδος Α2 Μηχοινολόγων — ’Ηλεκτρολόγων: ,
Επτά (7) δέσεις έπί δαδμφ 2ω.
' Δώδεκα (12) δέσεις έπί δαδμοίς 4ω—3ω.
Είκοσιν οκτώ (28) δέσεις έπί δαδμοίς 6<ρ—5ω.
6. Κλάδος A3 Μεταλλειολόγων — Γεωλόγων:
Τρεις (3) δέσεις έπί δαδμφ· 2φ.
'Εξ (6) δέσεις έπί δαδμοίς 4ω—3<ρ. .
Δέκα τρεις (13) δέσεις έπ.ί δαδμοίς 6φ—5ω.
Μία (1) δέσις έπί δαδμοίς 7ψ—5ω.
,

3. Ή προκαλουμένη δαπάνη, διά τοΰ έν λόγω σχεδίου
Νόμου, θ’ άντιμετωπισθή, διά μεταφοράς πιστώσεων είς
τούς οικείους Κωδ. Άριθ. έκ τής πιστώσεως 55/110/2436
«Έπιχορήγησις είς τόν ΕΛ.Ο.Τ.».
"
Έν Άθήναις τή 17 Φεβρουάριου 1976
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Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
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