
Στο σχέδιο νόμου «Εποπτικά Συμβούλια» Επιχειρήσεων του
κλάδου «Μεταλλεία - Ορυχεία».

Ποος τη Βοιν.η το;)· Ελλήνων

Η Κυβέρνηση του ΠΛΣΟΚ με αίσθημα ιστορική; ευθύνης 
υποβάλλει για ψήφιση στην Εθνική Αντιπροσωπεία το σχέδιο 
νόμου «Εποπτικά Συμβούλια » Επιχειρήσεων του κλάδου 
«Μεταλλεία - Ορυχεία».

Με το σχέδιο νόμου αυτό η Κυβέρνηση δεν έρχεται να αντι
καταστήσει τον κρατικό παρεμβατισμό που ασκούσαν ως τώ
ρα κεντρικά με ένα άλλο είδος γραφειοκρατικού παρεμβατι
σμού. Ο κρατικός παρεμβατισμός στον τομέα της οικονομίας 
ως τώρα γινόταν με απαρχαιομένα όργανα κεντρικής Διοί
κησης. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν να μένει ο λαός 
στο περιθώριο του προγραμματισμού και συντονισμού της 
οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Τα εποπτικά Συμβούλια είναι αποκεντρωμένα όργανα 
κοινωνικού ελέγχου που ασκούν περιφερειακά οι ίδιοι οι αντι
πρόσωπο: τον λαού. Με τον έλεγχο αυτό εςα-ραλίζετα: η εναρ- 
μόνητη -η; λειτουργίας των ιίιωτί’/.ών επιχειρήσεων στα πλαί
σια του αποκεντρωμένου αναπτυξιακού προγράμματος της χώ
ρας. Αυτή η νέτη της Κυόέρνησης που εκφράζεται με το προ- 
τεινόμενο σχέοιο νόμου υλοποιεί για πρώτη φορά στη χώρα μας 
τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 106 παρ. 1 του Συντά
γματος 1975 : «Προς εδραίωσιν της κοινωνικής ειρήνης και 
προστασίαν του γενικού συμφέροντος, το κράτος προγραμμα
τίζει και συντονίζει την οικονομικήν δραστηριότητα εν τη χώ
ρα , επιδιώκον την εξασφάλιση της οικονομικής αναπτύξεως 
όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Λαμβάνει τα 
επιβαλλόμενα μέτρα προς αξιοποίησιν των πηγών του εθνικού 
πλούτου εκ τής ατμοσφαίρας και των υπογείων ή υποθαλασ
σίων κοιτασμάτων και προς προώθησιν της περιφερειακής 
αναπτύξεως και προαγωγήν ιδία της οικονομίας των ορει
νών, νησιωτικών και παραμεθορίων περιοχών».

Η βελτίωση της συνεργασίας των ιδιωτικών επιχειρή
σεων με τον Δημόσιο Τομέα και τούς άλλους ενδιαφερόμε- 
νους φορείς θα επιτευχθεί με τη δημιουργία των Εποπτικών 
Συμβουλίων, δηλαδή μικτών οργάνων που θα συμμετέχουν 
η πολιτεία και οι φορείς που επηρεάζονται από τις δραστη
ριότητες των επιχειρήσεων που εποπτεύονται.

Σκοπός των Εποπτικών Συμβουλίων θα είναι να ασχολούν
ται με τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες των επιχει
ρήσεων που εποπτεύουν με στόχο να αυξηθεί η πληροφό
ρηση, που πρέπει να έχουν η Κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις 
και οι εργαζόμενοι, ώστε να λειτουργούν οι επιχειρήσεις πιο 
αποδοτικά με γνώμονα την αύξηση του εθνικού εισοδήματος 
και την κοινωνικά δίκαιη κατανομή του.

Η στενότερη συνεργασία των ιδιωτικών επιχειρήσεων με το 
Δημόσιο Τομέα και τους ενδιαφερομένους φορείς, όπως οι 
εργαζόμενοι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα θεμελειωθεί 
με τη δημιουργία των εποπτικών συμβουλίων, θα συντελέσει 
στον συντονισμό της παραγωγικής δραστηριότητας, ώστε 
απ’ την μιά μεριά να γίνει πιο σωστά η αξιοποίηση των πόρων 
της εθνικής οικονομίας (φυσικών, τεχνολογικών, χρηματρ- 
δοτικών και ανθρο;πίνου δυναμικού) και απ’ την άλλη να 
προσδιοριστούν και να διασφαλιστούν οι συνθήκες παραγω
γής εκείνες , -προγραμματισμός εκμετάλλευσης^ επενδύσεις, 
προστασία περιβάλλοντος, συνθήκες εργασίας - που θα μεγι
στοποιούν την παραγωγικότητα και θα κάνουν κοινωνικά 
απαδεκτές τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων στις περιο
χές όπου εκδηλώνονται.

Ετσι το εποπτικό συμβούλιο θα αποτελείτο συνδετικό κρί
κο μεταξύ της πολιτείας, των εργοδοτών και των εργαζομέ
νων και κατ’ αρχήν θα έχει ρόλο εισηγητικό και ελεγκτικό.

Επειδή η ποιότητα και επομένως και η αποτελεσματικό
τατα των εισηγήσεων του συμβουλίου είναι άμεση συνάρτηση 
της ποιότητας της πληροφόρησης που θα έχει το συμβούλιο,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ εξασφαλίζεται η παροχή των απαραιτήτων στοιχείων πρ· 
το συμβούλιο με μια διαδικασία όμως η οποία δέν"θα επηρε: 
ζει την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων. Για το σκοτ 
αυτό εξασφαλίζεται η συνεργασία του'συμβουλίου με Νυμι; 
πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και ειδικούς επ 
στήμονες με γνώσεις και εμπειρία στον τομέα, καθώς και 
υποστήριξή του από κατάλληλα επανδρωμένη Γραμματεία.

Συνδυάζοντας τις ανάγκες για εξειοικευμένη αντιμετώπιε 
των προβλημάτων των διαφόρων κλάδων, αλλά και τις απα 
τήσεις για περιφερειακή ανάπτυξη, αποφασίστηκε τα εποπτ 
κά συμβούλια να έχουν κλαδικό και τοπικό χαρακτήρα, ·. 
αναφέρονται δηλαδή στις επιχειρήσεις ενός κλάδου και μι; 
ορισμένης περιφέρειας.

Το εποπτικό συμβούλιο 0α πρέπει αφ’ ενός να είναι ολιγ' 
μελές ώστε να είναι ευέλικτο, και αφ’ ετέρου, να περιλαμβ: 
νει όλες τις απαραίτητες ομάδες ενδιαφερομένων και εξειδ 
κευσης. θύστε να μπορεί να αντιμετωπίζει επιτυχώς τα πολ· 
πλοκα προβλήματα με τα οποία ασχολειται.

Με γνώμονα αυτές τις δύο αντίρροπες τάσεις θα αποφασ 
ζεται με Προεδρικά Διατάγματα η σύνθεση κάθε Εποπτικ' 
Συμβουλίου ανάλογα με τον αριθμό και την φύση των επιχε 
ρήσεων που θα εποπτεύει.

II συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στα Συμβούλ 
θα είναι κατά το δυνατό ισότιμη.

Είναι προφανές ότι η δημιουργία των εποπτικών συμβο· 
λίων είναι περισσότερο επιτακτική στις επιχειρήσεις τι 
κλάδου μεταλλεία - ορυχεία, επειδή αξιοποιούν εθνική περιο· 
σία μη ανανεώσιμη και κατά συνέπεια οι δραστηριότητές τσ 
δεν πρέπει να διέπονται αποκλειστικά από ιδιωτικοοικον· 
μικά κριτήρια, όπως ορίζεται και στο άρθρο 18 παρ. 1 τ 
Συντάγματος.

Η ίδρυση των Εποπτικών Συμβουλίων, όπου θα εκπροσι 
πούντα·, όλο. οι ενδιαφερόμενοι φορείς και συγκεκριμένα 
πολιτεία, οι εργαζόμενοι ,οι εργοδότες και η τοπική αυτοδιο 
κηση στοχεύει :

(α) να γίνει ένας πιό σωστός μακροχρόνιος προγραμματ 
σμός της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου με βάση όχι στε- 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αλλά κριτήρια που αναφέροντ 
σε επίπεδο εθνικής οικονομίας.

(β) στην εξασφάλιση επαρκούς και έγκαιρης χρηματοδ 
τησης, επειδή η πολιτεία θα έχει στη διάθεσή της την απ: 
ραίτητη πληροφόρηση μέσω του συμβουλίου για να διαπ 
στώσει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι χρησιμοποιούνται γ 
τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται και δεν διαρρεο’ 
σε άλλες δραστηριότητες.

(γ) στη βελτίωση των σχέσεων εργοδοτών και εργαζομ 
νων, αφού στο εποπτικό συμβούλιο θα είναι δυνατό να συζι 
τούνται και να επιλύονται οι τυχόν διαφορές που θα ανακ· 
πτουν.

Με το άρθρο 1 καθορίζεται η έννοια του Εποπτικού Συι 
βουλίου, οι αρμοδιότητές του και η έκταση εφαρμογής τι 
θεσμού.

Τα Εποπτικά Συμβούλια θα ιδρύονται σε επιχειρήσε 
του κλάδου Μεταλλείων - Ορυχείων και θα έχουν κλαδί; 
τοπικό χαρακτήρα.

Θα είναι γνωμοδοτικά όργανα της πολιτείας και για · 
σκοπό αυτό θα παρακολουθούν κάθε τομέα της επιχειρημ: 
τικής δραστηριότητας των εποπτευομένων επιχειρήσεων, ώσ 
να είναι σε θέση να εισηγούνται τα κατάλληλα μέτρα για τί 
αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την αύξηση της παραγωγ 
κότητας, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των επιχειρ 
σεο;ν, την χρηματοδότηση των επενδύσεων, την προστασ 
του περιβάλλοντος, τις εργασιακές σχέσεις, την διεύρυνι 
των εμπορικών δραστηριοτήτων. Προβλέπεται επίσης η σ 
νεργασία του Συμβουλίου με αρμόδια όργανα και’η υποβοήθι 
ση του έργου του από κατάλληλη γραμματεία.

Επειδή η σύνθεση και λειτουργία κάθε Εποπτικ· 
Συμβουλίου θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αν τ 
μετωπίζονται κατά τον καλύτερο τρόπο οι ιδιομορφίες τι 
προβλημάτων που συνδέονται με τις εποπτευόμενες επιχί



ή σεις, γι’ αυτό δεν δίνεται μια —άγια σύνθεση και διαδι
κασία λειτουργίας των συμβουλίων, αλλά δημιουργείται 
να γενικό —λαίσιο.

Τα Εποπτικά Συμβούλια ιδρύονται με Προεδρικά Διατά- 
ματα, που καθορίζουν τις επιχειρήσεις που εποπτεύονται 
πό το Συμβούλιο, η σύνθεση του Συμβουλίου, δηλαδή, 
ους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό και τον αριθμό των με- 
ών κάθε φορέα και τη θητεία του Συμβουλίου.

Επίσης με Υπουργικές Αποφάσεις καθορίζονται η συγκρό- 
ηση, η διαδικασία εκπροσώπισης ή εκλογής των εκποοσώ- 
ων των φορέων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο και η λει- 
ουργία του Συμβουλίου.
Με το άρθρο 2 καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας, στε- 

έχωσης και οργάνωσης της γραμματείας, η οποία θα ιδρύεται 
ε το Προεδρικό Διάταγμα της σύνθεσης του κάθε Εποπτι- 
ΰύ Συμβουλίου,
Με το άρθρο 3 καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία 
αχειριστικού και οικονομικού ελέγχου των εποπτευομένων 

τιχειρήσεων.

Γίνεται ειδική πρόβλεψη για την τήρηση του τραπεζικού 
ιι δικηγορικού απορρήτου, ενώ επιπλέον προβλέπεται ότι 
ματα ιδιάζουσας σημασίας για τις εποπτευόμενες επιχειρή- 
:ις όπως θέματα τιμών, τεχνολογίας και εμπορικών σχέ- 
:ων, μετά από πρόταση τόϋ Προέδρου του Συμβουλίου που 
ι είναι εκπρόσωπος του κράτους όπως θα ορίζει η απόφαοη 
α την οργάνωση του Συμβουλίου, θα παρακολουθούνται 
: ειδική διαδικασία.
Με το άρθρο 4 προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τα 

:λη του Συμβουλίου και όλα τα άτομα που κατά την άσκηση 
υν καθηκόντων τους έχουν γνώση των πορισμάτων ή των 
τοιχείων ερευνών ή ελέγχου των εποπτευομένων επιχειρή- 
:ο>ν και είτε τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι είτε τα ανακοινώνουν 
: τίτλους με αποτέλεσμα την βλάβη των επιχειρήσεων αυτών 
του Δημοσίου ή της Εθνικής Οικονομίας.
Επιπλέον τα άτομα που αναφέρονται πιο πάνω εξομοιούν- 
ι με υπαλλήλους που υπάγονται με ειδική πρόβλεψη σε 
γκεκρ'ιμένες διατάξεις του ποινικού κώδικα για παράβαση 
»ν καθηκόντων τους.

Με το άρθρο 5 δημιουργείται ένας συνδετικός κρίκος μετα- 
του εποπτικού συμβουλίου και των εργασιακών χώρων 

:ό ενα εκπρόσωπο των εργαζομένων και έναν του εργοδότη 
σκοπό την ενημέρωση του Συμβουλίου για κάθε θέμα που 
ορα τον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο.

Με το άρθρο 6 διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή εκπροσώ- 
jv tcov εργαζομένων στα Εποπτικά Συμβούλια και τον 
■ασιακό χώρο είναι μορφή συνδικαλιστικής δράσης και 
ουπατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1264/82 που 
τοχυρώνει την συνδικαλιστική ελευθερία.

Αθήνα. 10 Ιουνίου 19S3 

Οι Υπουργοί

νίκης Οικονομία;
Ρ. ΛΡΣΕΧΗΣ'

Εσωτερικών
ΓΕΧΝΗΜΑΤΑΣ

Ενέργειας
και Φυσικών Πόσων

ΕΥΑΓ. ΚΟΥΑΟΥΜΠΗΣ 
Εεγασίας

ΕΥΑΓ. Π ΑΧΝΟ Π ΟΥΔΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Εποπτικά Συμβούλια.

Επιχειρήσεων του κλάδου Μεταλλείων - Ορυχείων. 
Αρ·5ρο 1.

1. Τα Εποπτικά Συμβούλια των Επιχειρήσεων του κλάδου 
-ταλλειων — και Ορυχείων διέποντα: από τις διατάξεις

αυτού τιυ νόμου και είναι τυλλογικά όργανα. που αποτελούνται 
από εκπροσώπους του Κράτους, τους οποίους ορίζει ο Γπουρ- 
γός Εθνικής Οικονομίας,‘ από εκπροσώπους των εργαζομέ
νων και των εργοδοτών και από της τοπικής αυτοδιοίκησης 
ή και άλλων κοινωνικών φορέων, που επηρεάζονται από τη 
δραστηριότητα των εποπτευομένων επιχειρήσεων.

2. Τα Εποπτικά Συμβούλια συνιστώνται με προεδρικά δια
τάγματα. ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εόνικής Οι
κονομίας και Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και αφορούν 
ομάδες επιχειρήσεων ή μεμονωμένες επιχειρήσεις του κλάδου 
«Μεταλλεία - Ορυχεία». Με τα Διατάγματα αυτά ορίζονται 
επίσης οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που εποπτεύονται από 
το Συμβούλιο, η έδρα, η σύν-όεση και η -όητεία του.

3. Απόφαση του Υπουργού Εόνικής Οικονομίας κα-όορίζει 
τη διαδικασία ορισμού από τους φορείς των εκπροσώπων τους, 
τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική και οικονο
μική μέριμνα του Συμβουλίου, την αμοιβή των μελών του και 
κάόε άλλη σχετική λεπτομέρεια. .

4. Τα Συμβούλια εποπτεύονται από τον Υπουργό Εόνικής 
Οικονομίας και γνωμοδοτούν για κά-όε -όέμα που αφορά τις 
εποπτευόμενες επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της γνωμοδοτικής 
τους αρμοδιότητας τα Εποπτικά Συμβούλια ιδίως:

α. Ελέγχουν τη ϊιαχείρηση του ορυκτού πλούτου και των 
λοιπών φυτικών'πόρων πουεκμεταλλεύοντα'ι ή χρήτϊμ ο ποιούν' 
οι εποπτευόμενες επιχειρήσεις.

β. Μεριμνούν για την εναρμόνιση της οικονομικής δραστη
ριότητας των επιχειρήσεων αυτών με το πρόγραμμα κοινώ
ν ικο-οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

γ. Π αρακολου-όούν και ερευνούν τη διαμόροωση των τιμών 
των εισαγομένων καί εξαγομένων αγα-όών. δικαιωμάτων και 
υπηρεσιών. · ,. _ , \ -

δ. Μελετούν για το συντονισμό και την αύξηση της'παρα
γωγής, της παραγωγικότητας των εποπτευόμενωγ επιχειρή
σεων και υποδεικνύουν καλύτερους τρόπους αξιοποίησης του 
ορυκτού πλούτου.· '

ε. Ερευνούν τη δυνατότητα διεύρυνσης των αγορών για τα 
προϊόντα των επιχειρήσεων χυτών.

στ. Εξετάζουν τις πιστωτικές ανάγκες των εποπτευόμε
νων επιχειρήσεων. Εισηγούνται για τη χρηματοδότησή τους 
και την απορρόφηση των σχετικών πιστώσεων.

ζ. Εισηγούνται μέτρα για την προστασία του περιβάλλον
τος, από τις επιδράσεις της δραστηριότητας των εποπτευό
μενων επιχειρήσεων.

η. Μελετούν τις οχέσεις εργαζόμενων και εργοδοτών και 
εισηγούνται μέτρα βελτίωσής τους.

-ό. Ενεργούν διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο των επο
πτευόμενων επιχειρήσεων, για την εξεύρευση αε·όόδων αύξη
σης της παραγωγής και της παραγωγικότητας.

5. Οι μελέτες και εισηγήσεις των Συμβουλίων υποβάλλον
ται στον Υπουργό Ε-όνικής Οικονομίας και σε κά-όε άλλο 
αρμόδιο φορέα.

6. Με απόφαση τ 
από πρόταση του Σ', 
σε ειδικούς εμπειρο- 
μελέτη και επεξερ 
Συμβουλίου.

ου Υπουργού Ε-όνικής Οικονομίας, ύστερα 
;·μδθυλίου. μπορεί να ανατε-όει, με αμοιβή, 
γνώμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η 
γασία -όεμάτων της αρμοδιότητας του

7. Οι λειτουργικές δαπάνες των Εποπτικών Συμβουλίων 
βαρύνουν τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουρ
γείου Ε-όνικής Οικονομίας.

Άρ-όρο 2.

1. Σε κά-όε Συμβούλιο, συνιστάτα: γραμματεία, με το προ
εδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρ-όρου 1 του παρόν
τος. Η οργάνωση και λειτουργία της γραμματείας καί ορί
ζεται με απόφαση του Υπουργού Εόνικής Οικονομίας.

2. Στη γραμματεία υπηρετούν δέκα το πολύ υπάλληλοι. Η 
πλήρωση κά-όε -όέσης της γραμματείας γίνεται είτε με πρό
σληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού, για ορισμένο χρόνο, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είτε με απόσπαση υπαλ-


