
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως θέσεων υπαλλή
λων παρά τώ Υπουργείο) Βιομηχανίας και Ένεργείας
καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

Πρός την Βουλήν τών Έλληνοον

'Η ορθολογική όργάνωσις τοϋ 'Υπουργείου Βιομηχανίας 
καί Ένεργείας διά την κάλυψιν τών άναγκών εις τον καίριον 
αυτόν τομέα τής Εθνικής Οικονομίας καθίσταται επείγουσα 
καί επιτακτική, έάν ληφθοϋν υπ ίψιν ότι :

1. Συντελεΐται εις τήν χώρα μας ταχύρρυθμος άνάπτυςις 
της βιομηχανίας καί της βιοτεχνίας καί εύρίσκονται έν εξε
λίξει προγράμματα, πού άπαιτοϋν συντονισμένος κρατικάς 
ένεργείας καί έποπτεία.

'Η άνάπτυξις αυτή έχει έν μέρει επιτευχθεί.
Ούτως ή εγκατεστημένη ισχύς τής βιομηχανίας ηύξήθη

από 2.438.083HP το 1963 εις 9.030.232 HP τό 1973, 
ήτοι κατά 370%.

2. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια διά την ερευνά και 
έκμετάλλευσιν τοΰ ορυκτού πλούτου της χωράς. Ιδιαίτερα εις 
τον τομέα τών υδρογονανθράκων τό πρόγραμμα ερευνών 
καί έκμεταλλεύσεως προβλέπει εντατικούς ρυθμούς εργα
σίας.

3. Καθίσταται επιτακτική ή άνάγκη μεταβολής τη* 
ενεργειακής πολιτικής τής χώρας μας, λαμβανομένων ύπ’ 
δψιν καί τών διεθνών συνθηκών, πού δημιουργοϋνται κυρίως 
εκ τής αύξήσεως τής τιμής τού πετρελαίου.

4. Επιβάλλεται ή παρακολούθησις υπό τοϋ 'Υπουργείου 
τής εφαρμογής τών μέτρων πού έχουν ληφθή διά την έξοι- 
κονόμησιν τής ένεργείας καί την προστασίαν τοϋ περιβάλ
λοντος.

Έκτος τούτων, αί τεχνολογικά! έξελίξεις έπιβάλλουν 
προσέτι την έπί συγχρόνων καί ορθολογικών βάσεων όργά- 
νωσιν τοΰ 'Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ένεργείας.

Τό προτεινόμενον σχέδιον Νόμου καταρτισθέν έν πνεύ- 
ματι λιτότητος άποσκοπεϊ εις την δημιουργία τών απαραι
τήτων προϋποθέσεων διά την έπάνδρωσιν τής Κεντρικής 
καί τών Περιφερειακών 'Υπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου βάσει · 
τοϋ καταρτισθέντος καί άνταποκρινομένου είς τάς σημερινάς 
συνθήκας λειτουργίας σχεδίου νέου ’Οργανισμού. Κρίνεται 
σκόπιμον νά σημειωθή ότι διά τοϋ νέου ’Οργανισμού συ- 
νιστώνται τό πρώτον νομαρχιακού έπιπέδου 'Υπηρεσίαι 
τοϋ 'Υπουργείου καθ’ άπασαν την χώραν.

Είδικώτερον διά τών κατ’ ιδίαν διατάξεων τοϋ Σχεδίου 
ρυθμίζονται τά ακόλουθα :

1. Διά τοϋ άρθρου 1 συνιστώνται αΐ κάτωθι θέσεις :
α) Μέχρι 200 τακτικαί θέσεις εις τούς Κλάδους Άνωτά- 

της Έκπαιδεύσεως (AT).
β) Μέχρι 28 τακτικαί θέσεις ’είς τούς Κλάδους Άνωτέ- 

ρας Έκπαιδεύσεως (ΑΡ).
γ) Μέχρι 147 θέσεις είς τούς Κλάδους Μέσης Έκπαι- 

δεύσεως (ΜΕ). *
δ) Μέχρι 8 θέσεις είς τούς Κλάδους Στοιχειώδους Έκπαι- 

δεύσεως (ΣΕ).

2. Διά τοϋ άρθρου 2 προ βλέπεται αύξησις τών θέσεων 
καθαριστριών κατά 10 πρός άντιμετώπισιν τών σχετικών 
άναγκών.

■3. Διά τοΰ άρθρου 3 συνιστώνται δύο (2) θέσεις ειδικών 
συμβούλων. Οί σύμβουλοι ούτοι λόγω τής έπιστημονικής 
των καταρτίσεως καί πείρας θά προβαίνουν είς μελέτας ή 
ερεύνας ή θά έκπληροΰν ειδικά καθήκοντα.

4. Δια τοΰ άρθρου 4 συμπληροϋται ή ίσχύουσα περί 
αδειών εγκαταστάσεων καί λειτουργίας βιομηχανιών, βιο
τεχνιών κλπ. νομοθεσία διά θετικής διατάξεως, προβλεπού- 
σης την λήψιν ειδικών μέτρων προστασίας τοϋ περιβάλ
λοντος, τοσον κατά την χορήγησιν τής άρχικής άδειας 
εΥχαταστάσεως, διαρρυθμίσεως ή έπεκτάσεως, όσον καί

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ κατά την διάρκειαν τής λειτουργίας υφισταμένων ήδη βιο
μηχανικών καί βιοτεχνικών μονάδων καί έγκαταστάσεων. 
Διά τοΰ αυτού άρθρου προβλέπονται διοικητικά! κυρώσεις 
διά τούς μη συμμορφουμένους πρός τούς τιθέμενους σχετι
κούς όρους.

5. Διά τοϋ άρθρου 5 ή Εθνική 'Υπηρεσία Πετρελαιοει
δών Ελλάδος (Ε.Υ.Π.Ε.) καθίσταται αύτοτελής Ειδική 
Δημοσία 'Υπηρεσία, τελούσα ύπό τήν έποπτείαν τού 'Υπουρ
γού Βιομηχανίας καί Ένεργείας.
• 'Η έν λόγω 'Υπηρεσία άπό τής συστάσεώς της, κατά τό 
1958, έλειτούργει ώς άνεξάρτητος 'Υπηρεσία, μέχρι τοϋ 
Νοεμβρίου 1973, δτε ύπήχθη είς τό τότε συσταθέν καί έν 
συνεχεία καταργηθέν 'Υπουργεΐον Ένεργείας. Είς τό 'Υ- 
πουργεϊον Βιομηχανίας ύπήχθη, ώς όργανική μονάς, αυτού 
τό 1974 μετά τήν κατάργησιν τοϋ 'Υπουργείου Ένεργείας.

Έπισημαίνεται ότι ή λειτουργία τής Ε.Υ.Π.Ε., ώς άνε- 
ξαρτήτου 'Υπηρεσίας ύπαγορεύεται έκ τοΰ ρόλου πού δια
δραματίζει αύτη είς τό κύκλωμα τών πετρελαιοειδών, 
λαμβανομένου ύπ’ οψιν ότι διά τής 'Υπηρεσίας ταύτης τό 
Δημόσιον έξασφαλίζει τόν προγραμματισμόν καλύψεως 
τών άναγκών τής Χώρας είς πετρελαιοειδή, τόν συντο
νισμόν όλων τών φορέων τοΰ κυκλώματος, ώς καί την 
άντιμετώπισιν τών συναφών οικονομικών θεμάτων.

'Η άσκησις τών άνωτέρω άρμοδιοτήτων έπιβαλλει 
ευελιξίαν ήτις έν προκειμένω έξασφαλίζεται μόνον διά τής 
ανεξαρτήτου ’μορφής” τής Υπηρεσίας, νώς άλλωστε είχε 
θεσπισθεΐ ύπό τής άρχικής Νομοθεσίας (Ν.Δ. 3834/1958- 
άρθρον 5).

6. Διά τοϋ άρθρου 6 όρίζεται προθεσμία τριών μηνών
άπό τής ισχύος τοϋ νόμου τούτου, διά τήν έκδοσιν τοϋ 
νέου ’Οργανισμού τοϋ Υπουργείου, καί τής Ε.Υ.Π.Ε., 
καθ’ 0σον, ή ταχθεΐσα πρός τούτο, ύπό τοΰ Νόμου 51/75, 
προθεσμία έληξε τήν 25-6-77, ή δέ σύστασις τών διά τοΰ 
σχεδίου Νόμου θέσεων άποτελεϊ προϋπόθεσιν τής νέας 
διαρθρώσεως τών ‘Υπηρεσιών αυτού. Διά τοΰ άρθρου 7 
προβλέπεται ή σταδιακή πλήρωση τών συσταθησομένων 
θέσεων. · ’ · .1 '
’ Κατόπιν τών άνωτέρω, έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν 
ύπό τήν κρίσιν τής Βουλής τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 
σχεδίου Νόμου καί νά παρακαλέσωμεν διά τήν έπιψήφισιν 
τούτου.

Έν Άθήναις τή 26 Σεπτεμβρίου 1977

Οί 'Υπουργοί '
Προεδρίας Κυίερνήσεως Οικονομικών

Γ. ΡΑΛΛΗΣ Ε. ΔΕΒΔΒΤΟΓΑΟΓ
Βιομηχανίας καί :Ελεργείας /

' Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
ΙΙερί συστάσεως δέσεων υπαλλήλων παρά τώ .Υπουργείο) 

Βιομηχανίας καί Ένεργείας καί ρυ-δμίσεως συναφών -δε
μάτων-

. ;C ’ Αρδρον 1.
Διά τού κατά τά άρδρα 1 καί 2 τού Ν. 51/1975 «περί 

άναδιοργανώσεως τών δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» έκδοδη- 
σομέναυ οργανισμού τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ένερ
γείας, δύναται νά συσταδοϋν αΐ κάτωθι κατ’ άνώτατον όριον 
-δέσεις, εις έπαύξησιν τών ήδη υφισταμένων:

α) Εις τούς Κλάδους Ανώτατης Έκπαιδεύσεως (AT), 
μέχρι διακοσίας (200) δέσεις;

6) Εις τούς Κλάδους Άνωτέρας Έκπαιδεύσεως (ΑΡ),. 
μέχρι είκοσι οκτώ (28) -δέσεις.

γ) Είς τους Κλάδους Μέσης Έκπαιδεύσεως (’ΜΕ), μέχρις 
εκατόν τεσσαράκοντα επτά (147) -δέσεις. ·

δ) Είς τούς Κλάδους Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως (ΣΕ), 
μέχρις οκτώ (8) -δέσεις. ·


