
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Έπί τοϋ σχεδίου Κόμου «περ: συστάσεως θέσεων, υετχφο - 

εχς αρμοδιοτήτων και ρυθμισεως τινών θεμάτων 'Υπουρ
γείου Βιομηχανίας και Ένεε γειας».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Ή ενίσχυση τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ένερ- 
νείας. για τήν όρθολογικώτερη οργάνωση αϋτοϋ καί τή στοι
χειώδη επάνδρωση των Υπηρεσιών πού είναι άπαραίτητες 
νιά τήν εύρυθμον λειτουργία του. κρίνεται άμεση καί επι
τακτική. άν ληφθοϋν υπόψη τά εξής :

1. "Οτι στή Χώμα μας κατα τά τελευταία χρόνια, ή άνά - 
πτύξη τής Βιομηχανίας καί Βιοτεχνίας, άκολούθησε ταχείς 
ρυθμούς, μέ άποτέ/εσμα το Κράτος νά εύρεθεΐ πολλές φο- 
οές σέ άδυναμία προκειμένου νά παρακολουθήσει καί έπο- 
πτεύσει τήν εξέλιξη αυτή.

’Ενδεικτικό είναι τό γεγονός ότι. κατά τήν περίοδο 1963- 
1973 ή έγκχτχστημένη ισχύς τής βιομηχανίας αυξήθηκε άπό
2. 4 εκατομμύρια ίππους σέ 9 εκατομμύρια ίππους, δηλαδή 
κατά ποσοστό 370%.

Παρά τό γεγονός τούτο, ή αύξηση τοϋ προσωπικού τοϋ 
Υπουργείου Βιομηχανίας καί ’Ενέργειας, πού, όπως είναι 
γνωστό, είναι μοναδικός φορέας άσκήσεως τής βιομηχανικής 
πολιτικής τής Χώρας μας, ήταν ελάχιστη.

2. "Οτι, κάτω άπό τό πρίσμα των διεθνών συνθηκών, πού 
δημιουργήθηκαν, κυρίως άπό τήν αύξηση τής τιμής τού πε
τρελαίου, ή προσπάθεια γιά τήν έρευνα καί έκμετάλλευση 
τοϋ όρυκτοϋ πλούτου τής Χώρας πρέπει νά μεγιστοποιηθεί. 
Έτσι, τό πρόγραμμα ερευνών καί έκμεταλλεύσεως υδρο
γονανθράκων προβλέπει εντατικούς ρυθμούς άνχπτύξεως.

’Επίσης εύνόητη είναι ή έμφαση ή όποια πρέπει νά δοθεί 
στήν όρθολογικώτερη καί άποτελεσματικώτερη οργάνωση, 
όλου τοϋ κυκλώματος τής πετρελαϊκής πολιτικής, άπό τήν 
προμήθεια τοϋ άργοϋ πετρελαίου μέχρι τή διάθεση τών τε
λικών προϊόντων αύτοΰ, πράγμα πού προϋποθέτει καλύ
τερη οργάνωση τοϋ αρμοδίου φορέα. Συναφές είναι καί τό 
θέμα τής έξοικονομήσεως ένεργείας, πού μπορεί νά γίνει έκ
τος τών ούλων καί με τή μελέτη γιά τήν άξιοποίητη άλλων 
μορφών ενεργεί ας.

3. Διάχυτη είναι ή εντύπωση ότι οι μικρομεσαίες έπι- 
χειρήσεις, οί όποιες άνέρχονται σε 120.000 μονάδες, δέν έ
χουν τύχει μέχρι σήμερα τής προσοχής πού επιβάλλεται, άν 
καί άποτελοϋν όχι μόνο σοβαρά παράγοντα άπασχολήσεως 
καί έξειδικεύσεως έργατοτεχνικοΰ προσωπικού, άλλά καί 
φορείς προόδου καί τεχνολογικής έξελίξεως.

4. "Οτι οί συνθήκες επιβάλλουν ήδη τήν καλύτερη ορ
γάνωση τοϋ αρμοδίου φορέα γιά τήν προστασία τοϋ περι
βάλλοντος καί τής υγείας τών Ελλήνων άπό τή βιομηχανική 
καί μεταλλευτική δραστηριότητα.

5. Οτι έπιίάλλεται ή δημιουργία τής άεαραίτητης υποδομής 
για την αντιμετώπιση τών -λεμάτων τά όποια προκύπτουν άπό 
τήν ένταξη τής Χώρας μας στήν Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα, σέ ό,τι αφορά τούς τομείς δραστηριότητος τοϋ 
1 πουργείου, μεταξύ τών όποιων εξέχουσα θέση κατέχουν

τά θέματα τής ανταγωνιστικότητας τών Ελληνικών προϊ
όντων.

6. "Οτι, έκτος άπό αυτά, οί τεχνολογικές εξελίξεις επι
βάλλουν τήν οργάνωση τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας καί 
Ενεργείας, σέ σύγχρονες καί ορθολογικές βάσεις σέ τρόπο πού 

η Κεντρική Υπηρεσία, άφοϋ άπαλλαγεΐ άπό όλες εκείνες 
τις αρμοδιότητες πού είναι εκτελεστικής φύσεως, μέ τή 
μεταβίβασή τους σέ Υπηρεσίες Βιομηχανίας πού συνιστών- 
ται γιά πρώτη φορά σέ όλε; τις Νομαρχίες τής Χώρας, γί
νει κυρίως επιτελική καί περιορισθεί στή χάραξη πολιτικής 
και κατευθύνσεων.

Τό προτπνόμενο σχέδιο Νόμου, πού τονίζεται ιδιαίτερα, 
καταρτίσθηκε μέ πνεϋμα λιτότητας, άποσκοπεί στη δημιουρ
γία τών άπαραιτήτων προϋποθέσεων γιά τήν επάνδρωση τής 
Κεντρικής καί τών Περιφερειακών'Υπηρεσιών τοϋ 'Υπουρ

γείου. μέ βάση τό σχέδιο νέου οργανισμού που καταετίσθηκτ 
καί άνταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες λειτουργίας 
του.

Ε’δικώτερα μέ τις διατάξει; τοϋ σχεδίου Χόμου ρυθμίζον
ται τά ακόλουθα :

1. Μέ τό άρθρο 1 συνιστώνται οί εξής θέσεις :
α) Τριακόσιες είκοσι πέντε (325) τακτικές θέσεις στους 

Κλάδους Ανώτατης Έκπαιδεύσεως (AT).

β) Είκοσι πέντε (25) τακτικές θέσεις στους Κλάδους 
Άνωτέρας Έκπαιδεύσεως (ΛΡ).

γ) Διακόσιες τριάντα (230) τακτικές θέσεις στους Κλά
δους Μέσης Ε ιπαιδεύσεως (ΜΕ).

δ) Εΐκ >σι (20) τακτικέ: θέσει: στούς Κλάδους Στοι
χειώδους Έκπαιδεύσεως (ΣΕ).

ε) Πέντε (5) θέσεις έπί συμβάσει ειδικών συμ.βούλων. 
Οί σύμβουλοι αύτοί μέ τήν κατάρτιση καί πείρα πού θά διέ- 
θένυυν, 0ά προβαίνουν σέ μελέτες ή έρευνες ή θά εκπληρώνουν 
ειδικά καθήκοντα.

στ) Επίσης προβλέπεται ή σύσταση μίας θέσεως έπί συμ- 
βάσει ώρισμένου χρόνου γιά τήν άντιμε :ώπιση τών αναγκών 
μηχανογράφησε ως τοϋ Υπουργείου.

’Εδώ έπισημαίνεται ότι ή σύσταση τών παρά πάνω θέ
σεων επιβάλλεται γιατί χωρίς αυτές είναι άδύνατη ή επάν
δρωση μέ τό άπαιτούμενο κατάλληλο προσωπικό, τόσο τής 
Κεντρικής 'Υπηρεσίας τοϋ Υπουργείου, όσο καί τών 'Υπη
ρεσιών Βιομηχανίας, πού γιά πρώτη φορά, όπως προανα- 
φέρθηκτ, γίνονται σέ όλες τις Νομαρχίες τής Χώρας καί οί 
όποιες επιφορτίζονται καί μέ τήν άσκηση νέων αρμοδιοτή
των, πού αποκεντρώνονται μέ τό νέο ’Οργανισμό.

2. Μέ τό άρθρο 2 προβλέπεται ή μεταφορά, άπό τό 'Υ
πουργείο ’Εμπορίου, στο 'Υπουργείο Βιομηχανίας καί ’Ε
νέργειας, αρμοδιοτήτων, πού άναφέρονται σέ ώρισμένα θέ
ματα πετρελαίων, ώστε ή παρακολούθηση τοϋ κυκλώματος 
αυτών νά άσκείται κατά τρόπο περισσότερον ορθολογικόν, 
ώς επίσης καί θέματα προστασίας καταναλώσεως εγχωρίων 
λιγ .ατών.

3. Μέ τό άρθρο 3 ορίζεται προθεσμία τριών μηνών γιά 
τήν έκδοση τοϋ νέου οργανισμού τοϋ 'Υπουργείου, γιατί έ
ληξε ή προθεσμία πού είχε ταχθεί γιά τό σκοπό αύ , ό μέ τό 
νόμο 51/1975.

Μέ τό ίδιο άρθρο ορίζεται προθεσμία τεσσάρων (4) μη
νών, γιά τήν κατάρτιση τών κανονισμών τοϋ Εθνικού ’Ορ
γανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Χει
ροτεχνίας (E.02VLM.E.X.), Ν.Π.Ι.Δ. πού εποπτεύεται άπό 
τό 'Υπουργείο Βιομηχανίας καί Ένεργείας, γιατί έληξε ή 
προθεσαία πού είχε ταχθεί μέ τό άοθοο 12 τοϋ νόμου 707/ 
1977.

4. Μέ τό άρθρο 4 προβλέπεται ή έκδοση Διαταγμάτων, 
μέ τά όποια θά ρυθμίζωνται θέματα πού άνάγονται στή χο
ρήγηση άδειών ΐδρύσεως, έπεκτασεως, μεταβιβάσεως, έγκα- 
ταστάσεως καί λειτουργίας βιομηχανικών καί βιοτεχνικών 
μονάδων καί παρέχεται ευχέρεια γιά τή σύσταση συλλογικού 
οργάνου προς τόν σκοπόν άπλουστεύσεως τών διαδικασιών 
καί ταχύτερα; λήψεως άποφάσεων.

5. Μέ τό άρθρο 5 ορίζονται τά τής ένάρξεως λειτουργίας 
τών Περιφερειακών 'Υπηρεσιών πού θά συσταθοΰν μέ τόν 
νέο οργανισμό τοϋ ‘Υπουργείου, γιατί δέν είναι δυνατή ή ά
μεση έναρξη τής λειτουργίας των λόγω τών γνωστών δυ- 
σχερειών άμέσου όργανώσεως καί έπανδρώσεως τούτων.

Επίσης με τό αυτό άρθρο ορίζεται ότι, μέχρι τής ένάρ
ξεως τής λειτουργίας τών νέων Περιφερειακών 'Υπηρεσιών 
τοϋ 'Υπουργείου, οί αρμοδιότητες αυτών θά άσκοΰνται άπό 
τις ύπάρχουσες σήμερα έπτά ’Επιθεωρήσεις Βιομηχανίας, 
διανομαρχιακοϋ επιπέδου καί άπό την Κεντρική 'Υπηρεσία 
τοϋ 'Υπουργείου άπό την όποία άποκεντρώνονται.

6. Μέ τό άρθρο 6 συνιστώνται έπτά (7) θέσεις καθαρι
στριών, γιά την αντιμετώπιση τών άναγκών καθαριότητος 
τών Καταστημάτων τοϋ 'Υπουργείου.
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/. Μέ το άρθρο / θεσπίζεται διάταξη έπιτρέπουσα -την 
ά—όοτταοτη υπαλλήλων τοϋ Υπουργείου.

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτουμε στην κρίση της Βουλής 
τΙς διατάξεις τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου καί παρακαλοϋμε 
για την έπτύήοιση κυτοϋ.

Έν ’Αθήναις τη 11 Σεπτεμβρίου 1978 
Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών
Α. ΚΑΝΕΛΛ0ΠΟΥΛΟΣ

Βιομηχανία: καί Ένεονείαε 
ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

Ποοιδοία: Κυ5εονήσεω:
Κ. ΣΤΕΦΆΝΌΠΟΥΛΟΣ

Εμπορίου
Γ. Π ΑΝΑΓΙΩΤΟ Π Ο ΥΑΟΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί συστάσεως -δέσεων, μεταοΐράς αρμοδιοτήτων καί ρυ-
-δ μίτε ως τινών -δεμάτων ΥπυΓγείου Βι-ομηχενίας καί
"Βνιεργείας.

Άρ-δρον 1.

1. Δια τοδ κατά το ά; δ μεν 3 πσ;αγρ. 1 τοΰ παρόντ:.ς έκ- 
δοδησιμένου, κατά τάς διατάξεις τού Νόμου 51/1973 «κερί 
άζ-αδιοργανώσεως των δημοσίωυ πολιτικών υπηρεσιών», οργα
νισμού τοϋ Υπουργείου Βιομηχα/ας καί Ενέργειας, ούνανται 
νά συστα-δοϋν α! κάτω-δι κατ άνώτατον όριο·' -δέσεις κατα 
κλάδους εός επαύξησαν τών ήδη υφισταμένων το'.ού-ων:

α. Εις τούς κλάδους Άνωτάτη; Έκπαιδιεύσε-ως (AT), μέ
χρι τροχκέστα'. είκοσι πέντε (325) δέσεις.

β. Εις τοϋ: κϋ.άίους Άνωσέρας Έκπαιδεύσεως (ΑΡ). μέ- 
χρις είκοσι πέντε (25) -δέσεις.

γ. Εις τοϋς κυ-άδουτ; Μέσης ’Εκπαισείσεως (ΜΕ), μέχρι 
διακόσιοι τριάκοντα (230) -δέσεις.

Εις τοϋς κλάδους Στοιχειώδους Έκπατδεύσεως (ΣΕ), 
μέχ.ρις είκοσι (20) -δέσεις.

2. 'Ομοίως παρά τώ αύτώ Υπουργείο) συνιστώνται :

α. Πέντε (5) -δέσεις Ειδικών Σιμά ούλων. Ώς Ειδτ/υοί 
Σύμόσυλοι προσλαμβάνονται πρέσωπα κακτημένα πτυχίου ’Α
νώτατης Σχολής καί μεταπτυχιακού τίτλου Σ-πουσών καί ίυ- 
νάμεικα ώς έκ τής επιστημονικής αυτών καταρτίσεως νά προ- 
ίαιν-ουν εις ερεύνα; ή μτλέτας ή νά έκ.πλη.ροΰν ειδικά κ_αδή- 
κπ.ιτα. Ούτε: πρ:σλ αμίά νονται σι' άποράτεως τοΰ "Υπουργού 
Βιομηχανίας καί "Ενέργειας, έπ.ί σ/έσει εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ώρισμένσυ χρόνιε κ.αί -επί τριετεΐ -/.ατ ά/ώτατον οριεν 
συμίάσει. δυνομένη νά άνσνεοΰται. Διά τής. περί προσλήψεως 
τών Ειδικών τούτων Συμίούλων. άπ-οοάσιεως καί τής ύπογρα- 
σαμένη: μετ' αυτών συμίατεως όρίζ-οντα: ο' έν γένε: όροι άπ2- 
σχσλήσεως αϋτών.

β. Διά τη- άυτιμετώπιτιν τών έκ. τής εφαρμογής τού κατά 
το ά:-δρ:ν 3 παρ. 1 τοΰ παρόντος έκιδο-δ-ησομένου Οργανισμού 
τοΰ Υπουργείου άπροδλεπτών καί έπειγουσών αναγκών, έπι- 
τιέπετα: έπί αίαν διετία- άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόντος 
ή δι’ άποοάτεω: τοΰ 'Υπουργού Βιομηχανίας καί Ενέργειας 
πρόσληδι: έπί σχέσει εργασία: ιδιωτικού δικαίου ώρισμενου 
χρόνου καί έπ: διετεί σνμόάσε-.. δυναμένη νά άνανεωδή άπας μό
νον δι" έν εϊσέτ: έτος (11 ά-α/.όγω: τών -υφισταμένων άαγκών. 
ένό: Π ρογραμματιστοΰ ’Ηλεκτρονικού Υπολογιστού. κεκ.τήμέ- 
νου απολυτήριον εξαταξίου γυμνασίου η λυκ.είου ή άλλου ισοτί
μου σχολείου. εΐδίκυενπιν εις τύ< προγραμματισμόν Ηλεκτρο
νικού 'Υπολογιστού. άποδεικνυομένην διά τίτλου σπουδών και 
έλλείδει είδικεύτεω: διετή προϋπηρεσίαν εις τον τομέα αότον 
προσηκέντωις διαπιότσυμενην κ.αί εχοντος γνώσεις μιά: των 
γλωσσώ */Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής.

Αί άπσδοχαί τών Ειδικών Συμδούλων κ.αί 'Π-ρογραιμκβτι
στού Ή-λεκτ:ον-ικ.οϋ 'Υπά.όγτστοϋ. κ.ά-δοριζσντα: 'βάσει των 
διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 1198/1972 «περί τοΰ τρόπου ρυ-δμισεω: 
τών όρων άμοιέής καί εργασία; τοΰ έπί συμόάσε: ’Ιδιωτικού

Δικαίου Προσωπικού, τοϋ Δημοσίου, τών -Ο.ΤΆ. καί Ν.Π. 
ΔΆ. καί τροπεποιήσεως διατάξεων τής «περί συλλογικών συμ
βάσεων εργασίας νεμο-δεσίαη».

3. Αί βασει τοΰ παρόντος αρ-δρου καί τοϋ άρ-δσου 6 σνστα- 
•δησόοενα: οργανικά- -δέσεις. πλτσεΰντα: κ.στά ποσσστον 25'τ 
κα-δ" έκαστοκ τών έτώ« 1979, 1989, 1981 καί 1982.

Άρ-δρον 2.

1. ’Από τής ϊσ/ϋος τού κατ' άρ·δρον 3 παράγρ. 1 τού πα
ρόν της έκδο-δητοαένου Οργανισμού τοϋ "Υπουργείου Βιομηχα
νίας καί Ενεργεία-ς. υπάγονται εις τό Υπουργέicrv Βιομηχα
νίας καί Έυεργείας. μετασ-ερόμενα: έκ τού 'Υπουργείου ’Εμ
πορίου, αί κατωτέρω αρμοδιότητες, α! αναγόμενα; εις τό αρ
γόν πετρέλα.σν καί εις τά έκ. τούτου πα-ρ-αγόμενα υγρά καύ
σιμα, άσ-ς-αύ.τον καί υγραέρια.

ο:. Π ρογρ αιμμα:ισμός τών προμτρδειών τών ώς άνω ειδών,
c:a τητ; xov.v'Vj; τών αναγκών τής Χωράς. τρος €τντ αξιν τοΰ-
των €ΐς τ*/ irro τον Υπουργείου Έμπορ :co χ3-τχρτ·ζ·ςαενον
Ένιαί-ον Πρόγρατυμα Π ρ οαηδειών Κράτους καί Όργχ/t-
ταών.

Γ-
Ρ· Ε/.τέ’/υεσις τών προμηδειών τούτων, ήξαΓρώτή'. Tur/ cvy-

εεαιένων μέ τήν άσκησιν εξωτερικής εμπορικής πολιτικής 
(διακρατικοί καί λοιπά! σ.μρωνίαι), ώς καί με τήν κάλυ
ψη τών αναγκών τών Δημοσίων Υπηρεσιών (Πολιτικών καά 
Στρατιωτικών-).

γ. Μέριμνα δημιουργίας άπτ-δηκευτικών χώρων, ώς καί δη
μιουργίας καί πα-ρακο/υοικδήσεως άπο-δεμάτων έν τή Χώρα.

ί. θέματα αναγόμενα εις μέτρα περιορισμού καί ελέγχου 
τής κόταναλώσεως.

ε. θέματα παρ·αλα4ής τών ώς άνω προϊόντων, έκ προμκν 
-δεοτώυ τοϋ ΔτΓΧΟ-σίου.
στ. Χειρισμός -δεμάτων κ.οστολογήσεως παρσγωγής υγρών 

καυσσυων, άτσάλτου κ.τ’: ϋγραερίων (δ-.α-υότοωσις τιαών
■EX FACTORY).

2. "Επίσης άπό τής ισχύος τοϋ ’Οργανισμού τής προηγού
μενης παραγράσ-ου, αί εγκρίσεις εισαγωγή: άργοΰ πετρελαίου, 
ϋγρών καυσίμων, υγραερίων κ.α! άσσάλτου, δά παρέχωντα; διά 
κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών ’Εμπορίου καί Βιομηχα
νίας καί Ένεογείας κατά τάς διατάσεις τοϋ άο-δσου 1 τοΰ
Ν. 4484/1965.'

3. 'Ουοίως, άπό τής ισχνός τοϋ ’Οργανισμού τοϋ 'Υπουρ
γείου Βιομηχανίας κ.αί ’Ενέργειας, μεταρέροντα: εις τό Ύ- 
πουργιεϊον Βιομηχανία; καί Ενέργειας αί αρμοδιότητες αί 
άνασερόμεναι εις τό -δέμα τής προστασίας τής κατα-α/ώσε- 
ως τών έγχωρίων λιγνιτών άί προόλεπόμενα; ϋπ: τών διατά
ξεων τής παραγρ. 7 τού ά:-δ.ρου 13 τοϋ ΝΆ. 4256/\ 962 καί 
τού εις έκ.τέλεσιν τούτου έκδο-δέντος ϋπ’ άρι-2. 7SO/196G Β. 
ΔΛος.

4. Δ’-ά τών διατάξεων τών προηγουμένων παιαγράοων τοϋ 
παρόντος αρ-δρου^ δέν -δίγονται αί έπί τών άνω -δεμάτων αρ
μοδιότητες αίτινες κ.ατά τάς κ.ειμένας διατάξεις, έχουν με- 
τα£:£ασ-δή σι; τοϋς Ναμάρχας.

5. Αί κ.ατά τά άεωτέρω μεταρερόμενα; αρμοδιότητες ά^α-
τ!-δεντα; διά τοϋ. κατά τό άρ-δρον 3 παραγρ. 1 τοΰ παρόντος, 
έκ.δο-δησομένου ’Οργανισμού, εις όργα-εικά; μονάδα: τή: Κεν
τρική: καί τών Περισερειακών Υπηρεσιών τοΰ "Υπουργείου 
Βιομηχανία; καί Ενέργειας. Μέχρι τή: δημσπεάσεω: τοΰ 
’Οργανισμού τοϋ 'Υπουργείου Βιομηχανία: κ.αί Ένεργεία:. αί 
μεταρερόμενα; άπό τά: Κεντρικά: Υπηρεσία: τοϋ "Υπουρ
γείου "Εμπορίου αρμοδιότητες, έξακολου-δοϋν άσκ.ούμενα·. ϋπό 
τούτων.

Άρ-δρον 3.

1. Διά τήν. κατά :ά: δ’.αταξεις τοϋ Νόμου 51/1975 «περί 
άναδιοργανώσεως τών δημοσίων πολιτικών ϋπηοεσιών» έ/.ό:- 
"Siv τοϋ οργανισμού του Υ πουργειου Βιομηχανίας και: . Ενεά- 
γείίας. τάσσεται νέα προ-δεσμια τριών (3 μη-ών άπό 
τή: ισχύος τοϋ παρόντος.


