
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΙΫιύΕΣΙΣ

Επι σχεδίου νόαου «περί τής δια μικροφωτογραφιών 
τηρήσεως των Αρχείων της Δημοσίας Έπιχειρήσεως 
’Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) καί της αποδεικτικής ισχύος των

έκ των ·α.ικεοσωτο-/εχφιών έξαγοαένων άντιγράφων».

Πρόζ u;> Βουλήr τώ>· Ελλήνων

Ή Δημοσία Επιχείρηση ’Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) μετά 
άπό είκοσι οκτώ χρονιά λειτουργίας, αντιμετωπίζει ένα 
όξύτατο πρόβλημα. Τό πρόβλημα της τηρήσεως των άρ- 
/είων της. Καί τούτο γιατί έχουν δημιουργηθεϊ ογκώδη 
ίεχεΐα. τά όποια αυξάνονται άνάλογα μέ τόν ρυθμό, που 
ΐναπτύσσονται οί δραστηριότητες της.

'Η διάθεση εκτεταμένων χώρων γιά τή διαφύλαξη των 
αρχείων αυτών, ή απασχόληση σημαντικού αριθμού ύπαλ- 
•.ήλων γιά την τήρησή τους καί τέλος ή διατάραξη της ομα
λής λειτουργίας των υπηρεσιών άπό αναγκαστικό καταμε- 
οισμό τους σέ διάφορα σημεία, άποτελοϋν παράγοντες, πού 
μεγαλώνουν τό πρόβλημα.

Κατόπιν όλων αυτών συμπεραίνεται ότι ή Δ.Ε.Η. άντι- 
αετωπίζει σημαντικές δαπάνες γιά τή διατήρηση τών αρ
χείων της. έάν ληφθεΐ επίσης υπόψη ότι καί τά μισθώματα 
τών χώρων πού άπαιτούνται. συνεχώς αυξάνονται.

Τό πρόβλημα γίνεται ακόμη δυσκολώτερο όταν ληφθεΐ 
υπόψη ότι πρέπει νά διατηρηθούν καί τά αρχεία σημαντικών 
Ηλεκτρικών Επιχειρήσεων, πού έχει εξαγοράσει ή Δ.Ε.Η., 

όπως π.χ. της ’Ηλεκτρικής 'Εταιρείας ’Αθηνών Πειραιώς, 
τής 'Ελληνικής ’Ηλεκτρικής Εταιρείας, τής Εταιρείας 
Ε.Α.Τ.Ε. Γλαύκος, καί άλλων, πού είχαν αρχίσει τις δρα
στηριότητες τους πριν άπό πενήντα χρόνια.

Είναι λοιπόν φανερό γιατί άπό πλευράς άρχείων έχει δη- 
ιιουργηθεΐ μιά άπαράδεκτη κατάσταση στή Δ.Ε.Η., πού 
:χει σοβαρές λειτουργικές καί οικονομικές επιπτώσεις. 
"V. αύτό κρίνεται επιτακτικό νά είσαχθεΐ καί στή Δ.Ε.Η. 
τό σύστημα τής διατηρήσεως τών άρχείων μέ μικροφωτο- 
γραφίες (microfilms) ή μέ μικροφωτοδελτία (microfi
ches), όπως έχει είσαχθεΐ καί στις Δημόσιες 'Υπηρεσίες 
από τό 1972 μέ τό Ν.Δ. 1196/1972.

’Από τήν εφαρμογή αυτού τού συστήματος αναμένεται 
ά προκόψουν τά έξης βασικά γιά τή Δ.Ε.Η. πλεονεκτήματα :

1. Μείωση τού όγκου τών άρχείων κατά ποσοστό 95 - 
'8 % (όπως υπολογίζεται μέσα σέ μιά συνηθισμένη άρχειο- 
ήκη μέ τέσσερα συρτάρια μπορούν νά αρχειοθετηθούν 
ικροφωτογραφίες πού άντιστοιχοΰν σέ 10.000.000 έγγραφα, 
εγέθους κοινής σελ,ίδας).
2. Περιορισμός στο ελάχιστο τού άριθμού τού προσωπικού 

ού θά άπασχολεΐται μέ τά άρχεΐα.
3. Εύκολη καί γρήγορη προσπέλαση στά άρχεΐα.
4. Αύξηση τών συνθηκών άσφαλείας. γιατί κάθε έγγραφο 

τορεΐ νά μικροφωτογραφεΐται δύο φορές καί νά φυλάγεται 
ε χωριστά σημεία.
5. Εύκολη εξαγωγή άντιγράφων άπό τις μικροφωτογραφίες.
6. Σημαντικό οικονομικό όφελος (μισθώματα, προσωπικό ). 

ειόλογη βελτίωση λειτουργιών.
Προκειμένσυ όμως νά καθιερωθεί ή μέθοδος τηρήσεως τών 

.ρχείων τής Δ.Ε.Η. σέ μικροφωτογραφίες. θεωρήθηκε 
ταραίτητο νά ρυθμιστεί νομικά τό ζήτημα τής αποδεικτικής 
χυος τών άντιγράφων. πού προέρχονται άπό μικροφωτο- 
αφίες. Αύτό άποτελεΐ καί τή βάση τού σχεδίου νόμου, 
/υ προτείνεται καί τού όποιου οί κύριες διατάξεις άναλύον- 
ι ώς εξής :
Μέ τό άρθρο 1 δίνεται ή έννοια τού «αρχείου». Ώς «άρχεΐο» 
ωρεΐται το σύνολο τών γραπτών στοιχείων τής Δ.Ε.Η. 
ς αύτό περιλαμβάνονται τά συνηθισμένα έγγραφα άλληλο- 
αφίας. άλλα κείμενα, όπως συμβάσεις, οδηγίες, ρυθμίσεις, 
'.τία, σχεδιαγράμματα, πίνακες, καταστάσεις, σχέδια, 
ιλίχ. περιοδικά καί όλα τά υπόλοιπα στοιχεία τών ύπη- 
τιών τής Δ.Ε.Η.

Επίσης δίνεται η έννοια τών μικροφωτογοασιών. όπως 
άκριβώς γίνεται και για το Δημόσιο μέ το Δ.Δ. 1196/1972. 
Επίσης ορίζεται ότι οί μικροφωτογραφίες έχουν τήν ίδια 
άποδεικτική ισχύ, που εχει τό πρωτότυπο, πού έχει μι- 
κροφωτογραφηθεΐ. Ακόμη καθιερώνεται ό τρόπος βέβαιοί - 
σεως τών άντιγράφων. πού προέρχονται άπό υικροφωτογρα- 
τίες. ώστε αυτά (τά αντίγραφα) νά έχουν τήν αποδεικτική 
ισχύ τών εγγράφων τού άρθρου 449 τού Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας.

Μέ τό άρθρο 2 δίνεται ή εύχέρεια στό Διοικητικό Συμβού
λιο τής Δ.Ε.Η. νά παίρνει άποφάσεις (πού θά έγκρίνονται 
άπό τόν Υπουργό Βιομηχανίας καί ’Ενέργειας καί θά δτμο- 
σιεύονται στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως). μέ τις όποιες 
θά καθορίζονται οί διαδικασίες καί τά αρμόδια υπηρεσιακά 
όργανα, πού θά κατατάσσουν τά άρχεΐα σύυφωνα μέ τις 
διακρίσεις του άρθρου 3. που θα μικροφωτογραφούν τά 
έγγραφα και θά εκδίδουν άντίγραφα άπό τις μικροοωτο- 
γραφίες. πού θά καταστρέφουν ή θά έκποιούν τά άρχεΐα. 
πού έχουν μικροφωτογραφηθεΐ καί διήνυσαν τούς χρόνους 
διατηρήσεώς τους, πού ορίζονται στό άρθρο 3.

Μέ τό άρθρο 3 ορίζονται οί χρόνοι, πού θά διατηρούνται 
τά αρχεία τής Δ.Ε.Η.. είτε πρωτότυπα, είτε μικροφωτο- 
γραφη.μένα, μετά τή λήξη τής ύποθέσεως. πού άφοροΰν, 
ώς εξής :

α) Στό «διηνεκές» θά τηρούνται τά άρχεΐα τής Δ.Ε.Η., 
πού είναι πολύ σημαντικά όπως : Τά συμβατικά τεύχη 
μεγάλων έργων (μεγάλα έργα θεωρούνται τά βασικά έργα 
τού συστήματος Παραγωγής - Μεταφοράς ήλ.εκτρικής ένερ- 
γείας, καθώς καί τών ’Ορυχείων), οί συμβάσεις χρηματο- 
δοτήσεως. οί συμβάσεις ανταλλαγής ήλεκτρικής ένεργείας. 
τά μητρώα τών ακινήτων, τού προσωπικού, τών άσφάλι- 
σμένων, τά πρακτικά τόύ Διοικητικού Συμβουλίου καί τής 
’Αντιπροσωπευτικής Συνελεύσεως.

β) Γιά είκοσι χρόνια θά διατηρούνται οί άτομικοί 
φάκελοι τών μισθωτών καί τών άσφαλεσμένων, άφού θά 
έχει ληςει ή σχέση έργασίας καί άσφαλ.ίσεως (ένώ οί μικρο- 
φώτογραφίες τών φάκέλων αύτών θά τηρούνται γιά πε
νήντα χρόνια).

γ) Γώ είκοσι έπίσης χρόνια θά διατηρούνται τά υπό
λοιπα σημαντικά άρχεΐα, τά λογιστικά βιβλία, οί συμψη- 
φιστικές καί ταμιακές εγγραφές μαζί μέ τά δικαιολογητικά, 
πού τις θεμελιώνουν, τά πρωτόκολλα τής εισερχόμενης καί 
έξερχόμενης άλληλογραφίας.

S) Τό Διοικητικό Συμβούλ.ιο μέ άποφάσεις του, πού 
θά έγκρίνονται άπό τόν Υπουργό Βιομηχανίας καί ’Ενέργειας 
καί θά δημοσιεύονται στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, 
θά ορίζει τό χρόνο τής διατηρήσεως τών υπολοίπων άρ
χείων, πού δεν είναι σημαντικά. Άνάλ,ογα μέ τή φύση τής 
ύποθέσεως ό χρόνος διατηρήσεώς τους θά κυμαίνεται άπό 
τρεις μήνες μέχρι πέντε χρόνια, άπό τότε πού θά συνταχθούν 
τά σχετικά έγγραφα καί θά διεκπεραιωθεΐ ή σχετική υπό
θεση.

Τοιουτοτρόπως μέ τό έν λόγω σχέδιο Νόμου επιδιώκεται 
ό εκσυγχρονισμός καί ή οίκονομικώτερη άπόδοση τής Δημο
σίας Έπιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) στόν τομέα 
λειτουργίας καί διατηρήσεως τών άρχείων της. καί αύτό 
είναι βέβαιο ότι θά συμβάλει θετικά στήν έπίτευξη τών κοι
νωφελών σκοπών της.

Έν δψει τών άνωτέρω. έχομε-/ τήν τιμήν νά ύπόβάλλωμεν 
τό, ύπό κρίσιν σχέδιον Ν. Διατάγματος καί νά παρακαλέ- 
σωμεν διά τήν ψήφισιν τούτου.

Έν Άθήναις τή 21 Αΰγούστου 1979 

Οί 'Υπουργοί

Δικαιοσύνης Βιοαηχχνίας καί Ένεονείχί
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ‘ Μ. ΕΒΕΡΤ


